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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.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014-20 επιδιώκει την αναγέννηση της
ελληνικής οικονομίας με την αναδιάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και
κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης, με την ενίσχυση της εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής
επιχειρηματικότητας και με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2014-20
διατυπώνεται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και
στηρίζεται στις ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, ενσωματώνοντας τις πρόνοιες του
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), των Κανονισμών, τις δεσμεύσεις της χώρας στον
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές Συστάσεις του
Συμβουλίου για την Ελλάδα, καθώς και τους στόχους της Στρατηγικής για την έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης «Ευρώπη 2020».
Η εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού προϋποθέτει τη λειτουργία ενός συνεκτικού
και αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, παρακολούθησης, ελέγχου και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων, το οποίο θα εγγυάται την ορθή υλοποίηση του
προγραμματισμού και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Μέχρι
σήμερα, μέσω της εφαρμογής αντίστοιχων παρεμβάσεων στην χώρα, στο πλαίσιο
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, έχει συσσωρευτεί επαρκής εμπειρία
εφαρμογής και έχουν διαμορφωθεί δομές οι οποίες μπορούν να ανταποκρίνονται
ικανοποιητικά στις ανάγκες της υλοποίησης.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 διατέθηκε
σημαντικό ύψος πόρων για τη στελέχωση και την υποστήριξη των επιτελικών δομών
διοίκησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική
στελέχωση των Διαχειριστικών Αρχών («ΔΑ»)οι οποίες αποτελούν τον βασικό κορμό
της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων («ΕΠ») . Παράλληλα, βελτιώθηκε
περαιτέρω η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) και
έγινε δυνατή η σύνδεσή του με online εφαρμογές μέσω των οποίων είναι πλέον δυνατή η
αποτύπωση της πορείας εξέλιξης των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το σύνολο
των ΕΠ 2007-2013 . Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό το προβλήματα
των δεδομένων για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων σε επίπεδο έργων, κωδικών
θεματικής προτεραιότητας, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Μέσω της χρήσης των
πόρων της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ)πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίοι έλεγχοι και
ποιοτικοί έλεγχοι, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι
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διαδικασίες αξιολόγησης κατά την διάρκεια της υλοποίησης των ΕΠ στην επιτυχή
ολοκλήρωση των οποίων συνέβαλε και η αναβάθμιση του ΟΠΣ .
Μέσω της υλοποίησης του ΕΠ«Τεχνική Βοήθεια 2007-2013» επιδιώχθηκε η βελτίωση
της διαχειριστικής επάρκειας σειράς φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η υποστήριξη των φορέων αυτών συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην
επιτυχή εμπλοκή τους στις διαδικασίες υλοποίησης των ΕΠ, μέσω του συστήματος
εκχωρήσεων διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που ίσχυσε κατά την προγραμματική
περίοδο. Παράλληλα, η προσπάθεια ενίσχυσης της διοικητικής επάρκειας φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιμετώπισε δυσκολίες, τόσο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου
αριθμού τους όσο και του γενικά χαμηλού επιπέδου επάρκειας σε ορισμένους από
αυτούς.
Τα προβλήματα εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η ανάγκη αντιμετώπισής τους,
έχουν ήδη δημιουργήσει συνθήκες αποτελεσματικότερου συστήματος διαχείρισης για το
ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, οι κανονιστικές διατάξεις της περιόδου 2014-2020,
δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις για συνεκτικότερο και αποτελεσματικότερο
σύστημα διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των ΕΠ
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 , ανάγκες περαιτέρω
υποστήριξης διαπιστώνονται ιδιαίτερα όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, με
στόχους τον αρτιότερο σχεδιασμό των έργων, την τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων
υλοποίησης, την ακριβέστερη εκτίμηση του προϋπολογισμού των έργων και την μη
υπέρβασή του, την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων. Επιπρόσθετα, η
αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων προϋποθέτει την τήρηση των
υποχρεώσεων της χώρας, που απορρέουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ ως προς μία
σειρά παραμέτρους που άπτονται της εφαρμογής των ΕΠ, σχετικά με την
Παρακολούθηση, την Αξιολόγηση, τη Δημοσιονομική Διαχείριση και τον Έλεγχο, την
Πληροφόρηση και Επικοινωνία.
Η Τεχνική Βοήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αποτελεί μορφή
παρέμβασης μέσω της οποίας μπορούν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες
προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενημέρωσης και
επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και δημοσιονομικού
ελέγχου. Επιπρόσθετα, μπορούν να χρηματοδοτούνται ενέργειες που αποσκοπούν στη
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση
της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν
τα ΕΔΕΤ. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες δύνανται να αφορούν
προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού. Τέτοιες ενέργειες θα είναι
επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Κοινοτική νομοθεσία.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» αναμένεται να
διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση
παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο. Για την εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου, το ΕΠ βασίζεται σε μια
σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους
ΕΠ, που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων πόρων,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια.
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Το ΕΠ αποτελεί παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται στους φορείς
και τις δομές διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συμπληρώνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των
Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ, περιλαμβάνοντας τις αναγκαίες οριζόντιες δράσεις
για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιτελικών δομών των
Υπουργείων και του συστήματος και των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής
του συνόλου των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο
Συνοχής και καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Για τον λόγο αυτό, το
ΕΠΤΒ διακρίνεται από τους επιμέρους Άξονες τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνονται
στα Τομεακά και τα Περιφερειακά ΕΠ της περιόδου 2014-2020, που περιλαμβάνουν
δράσεις Τεχνικής Βοήθειας οι οποίες αφορούν είτε σε έναν συγκεκριμένο τομέα
παρέμβασης, είτε σε μία συγκεκριμένη διοικητική Περιφέρεια.
Το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 θα καλύψει το σύνολο του μισθολογικού και
λειτουργικού κόστους των προαναφερόμενων δομών (εξαιρουμένου του μισθολογικού
κόστους των διαχειριστικών δομών των ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, που
καλύπτονται από την τεχνική βοήθεια αυτών των ΕΠ), καθώς και όποιες άλλες
παρεμβάσεις απαιτούνται οριζόντια, σε εθνικό επίπεδο, για την αποτελεσματική
εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ΕΠ (συστήματα και εργαλεία διαχείρισης,
πληροφόρηση και δημοσιότητα κλπ).
Από την πλευρά τους, οι ΔΑ των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ
καλούνται να αξιοποιήσουν τους πόρους της τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνονται σε
κάθε ΕΠ για την κάλυψη των λοιπών αναγκών διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης,
πληροφόρησης και δημοσιότητας, αξιολόγησης και ελέγχου που σχετίζονται ειδικότερα
με το οικείο ΕΠ. Οι στόχοι της τεχνικής βοήθειας για κάθε ΕΠ εξειδικεύονται στο
επίπεδο του κάθε Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς των Ταμείων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και τις ανάγκες και στόχους που
αναλύονται στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, ανάγκες που
απορρέουν από το Άρθρο 125 του Καν. (ΕΕ) 1303/2003 εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
των Διαχειριστικών Αρχών των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ, εκτός
συγκεκριμένων περιπτώσεων (ενδεικτικά, σημ. 4(γ) του ιδίου Άρθρου) που αποτελούν
αντικείμενο άσκησης συνολικότερης εθνικής πολιτικής (βλ. κατωτέρω).
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός ανάμεσα στις δράσεις
του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και των δράσεων των αξόνων τεχνικής βοήθειας
των επιμέρους τομεακών και περιφερειακών ΕΠ και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
επικαλύψεων, η ΔΑ του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και οι ΔΑ των ΕΠ θα
κοινοποιούν αντίστοιχα το πρόγραμμα δράσης τους και τις εκθέσεις προόδου
υλοποίησης των δράσεων τεχνικής βοήθειας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που
θεωρείται ουσιώδης στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Το ΕΠ στοχεύει κυρίως μέσω της χρηματοδότησης της ΜΟΔ ΑΕ και των στελεχών της
που δραστηριοποιούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες, στην ενίσχυση των επιτελικών και
υποστηρικτικών δομών των Υπουργείων και των επιμέρους δομών διοίκησης,
συντονισμού και εφαρμογής των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων της νέας
προγραμματικής περιόδου και μέσω της κάλυψης βασικών αναγκών στους τομείς της
ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και της βελτίωσης των διαδικασιών εφαρμογής.
Τέτοιες ανάγκες είναι η κάλυψη της δημιουργίας Υποεπιτροπών και Δικτυώσεων σε
σημαντικά θέματα (καθεστώτα ενίσχυσης, αξιολόγηση), η αναβάθμιση των δράσεων
ενημέρωσης και ο δραστικός περιορισμός των εκχωρήσεων, η διοικητική ενίσχυση /
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υποστήριξη των Δικαιούχων. Θα απαιτηθεί επίσης για την υλοποίηση των ΕΠ,
αναβαθμισμένο σύστημα κριτηρίων επιλογής έργων, με έμφαση στη σκοπιμότητα και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την τεχνική ωριμότητα, η οποία θα πρέπει να
εξετάζεται σε δεύτερο επίπεδο.
Εκ της φύσεώς του, ως οριζόντιο και υποστηρικτικό πρόγραμμα, το ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2014-2020» καλύπτει και τους έντεκα (11) Θεματικούς Στόχους της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ε. για τα
ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς επίσης και τις πέντε (5) χρηματοδοτικές
προτεραιότητες, συμβάλλοντας στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας.
Το ΕΠ είναι πολυταμειακό και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ το ΕΚΤ και το Ταμείο
Συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση του ΕΠ και το ποσοστό του στο σύνολο
της χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ ανά Ταμείο και κατηγορία Περιφερειών παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ)
Κατηγορία Περιφερειών
ΕΚΤ
Ταμείο Συνοχής

ΕΤΠΑ
Ποσό

% ΕΔΕΤ

Ποσό

Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες
47.841.848
2,25%
68.280.653
Περιφέρειες σε μετάβαση
16.139.373
2,00%

110.666.692
2,10%
24.717.068

Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες
13.635.646
1,79%
ΣΥΝΟΛΟ
77.616.867

2,10%

% ΕΔΕΤ

Ποσό

% ΕΔΕΤ

68.280.653

2,36%
1,38%

36.330.781
171.714.541
2,10%

2,15%
2,10%

Η κατανομή της χρηματοδότησης του ΕΠ ανά Ταμείο και κατηγορία Περιφερειών
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020
Κατηγορία Περιφερειών
ΕΚΤ
Ταμείο Συνοχής

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες
61,64%
Άνευ αντικειμένου

64,45%

Περιφέρειες σε μετάβαση
20,79%
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Περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες
17,57%

21,16%

Σε περίπτωση εφαρμογής της δυνατότητας που παρέχεται από το Άρθρο 119, παρ. 2 του
Καν. (ΕΕ) 1303/2013 η χρηματοδότηση θα γίνει υπό τους όρους του ιδίου άρθρου. .
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» συνοψίζεται στη
διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η διαμόρφωση της στρατηγικής και των βασικών προτεραιοτήτων του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2014-2020» λαμβάνουν υπόψη α) την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, θετικών
και αρνητικών, από την πορεία υλοποίησης του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής 2007-2013» και β) την ανάλυση των απαιτήσεων της νέας προγραμματικής
περιόδου και τους στόχους που θέτει το ΕΣΠΑ 2014-2020 που μπορούν να επιτευχθούν
μέσω του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι η διαχείριση των προγραμμάτων λειτουργεί σε
γενικές γραμμές ικανοποιητικά, παρότι ορισμένες βελτιώσεις είναι αναγκαίες. Τα
κυριότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαχείριση των ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου 2007-13, όπως έχουν αναφερθεί και στο κείμενο του ΕΣΠΑ
2014- 2020 επικεντρώνονται :
• Στο μεγάλο αριθμό εκχωρήσεων ανάθεσης διαχείρισης μέρους των ΕΠ σε
ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης (ΕΦΔ) και
• Στις πολύπλοκες διαδικασίες και τα χρονοβόρα βήματα στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου.
Βασικές βελτιώσεις στη διαχείριση των ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου
αποτελούν:
• Ο περιορισμός του αριθμού των εκχωρήσεων και των ΕΦΔ, που αποτελεί βασική
παραδοχή της αρχιτεκτονικής του νέου ΕΣΠΑ, κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες
που προκύπτουν ως ανάγκη λόγω κανονιστικών διατάξεων (εκχώρηση μέρους
του Ταμείου Συνοχής στις ΔΑ των Περιφερειών, εκχώρηση μέρους του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στις ΔΑ των Περιφερειών ή σε
διακριτό τμήμα αυτών, εκχώρηση για δράσεις χωρικής διάστασης) καθώς και
στις περιπτώσεις δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
• Η ενσωμάτωση στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των μέχρι
σήμερα απλοποιήσεων, οι οποίες με τη συμβολή της Task Force,
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απλοποίηση του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και ενέργειες επιτάχυνσης για την
υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013», ενώ εξετάζονται προτάσεις
απλούστευσης της διαδικασίας υλοποίησης των διαρθρωτικών παρεμβάσεων , οι
οποίες καταγράφονται από τις ομάδες εργασίας της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού για τη διαχειριστική προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
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Προβλήματα εντοπίζονται και στο επίπεδο της υλοποίησης των έργων, εξαιτίας
οργανωτικών αδυναμιών και περιορισμένης επιχειρησιακής επάρκειας των φορέων
υλοποίησης, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των έργων.
Βελτιώσεις ως προς αυτό αποτελούν:
• Η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων υλοποίησης των έργων,
κυρίως μέσω της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔ για τη στελέχωσή τους
ή/και την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω άλλων δράσεων τεχνικής
βοήθειας που θα αναλαμβάνονται από τις ΔΑ ή από τη ΜΟΔ.
• Η θέσπιση και η παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων με δεσμευτικές
προθεσμίες για κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων και η συστηματική τους
επικαιροποίηση μέσω των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Προς
τούτο, θα αναπτυχθεί / εξελιχθεί διαδικασία μέσω του ΟΠΣ για την
παρακολούθηση σχετικών δεικτών, όπως για παράδειγμα η μέτρηση των μέσων
απαιτούμενων χρόνων μεταξύ διαφόρων σταδίων υλοποίησης / παραγωγής των
έργων / δράσεων.
• Η περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των
έργων, σε συνέχεια των 32 διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε τομείς που
εντοπίστηκε σημαντικός όγκος εμπλοκών.
Το νέο ΣΔΕ, ενιαίο για τα Ε.Π. του νέου ΕΣΠΑ, θεσμοθετείται με Νόμο, ο οποίος
θεσπίζει, σε πλήρη αντιστοιχία με τους Καν. (ΕΕ) 1303/2013, 1305/2013 και 1306/2013 ,
τους φορείς (συντονισμού, διαχείρισης, πιστοποίησης, ελέγχου, πληρωμών, κλπ), τις
αρμοδιότητές τους και τις μεταξύ τους σχέσεις.
Με βάση τα ανωτέρω, όσον αφορά τα προβλήματα που αναφέρονται στο ΕΣΠΑ 20142020 και τα οποία δύνανται να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια» η στρατηγική του προγράμματος επικεντρώνεται:
• Στην ενίσχυση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των
Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του
συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ώστε να μπορούν να
ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες
υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής,
εφαρμογής και παρακολούθησης των ΕΠ, της διενέργειας ελέγχων,
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, της εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων,
του σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας,
καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας για
την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων.
• Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της οργανωτικής, λειτουργικής
και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων των ΕΠ για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.
Η εφαρμογή του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20
προβλέπει τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού συντονισμού της εφαρμογής των
ΕΔΕΤ, με κεντρικό κορμό την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την λειτουργία της
Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-20, των Υποεπιτροπών
Παρακολούθησης, των Θεματικών Δικτύων και των κατά περίπτωση Ομάδων Εργασίας,
την αποτελεσματική λειτουργία των οποίων θα υποστηρίξει το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια
2014-20».
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Η υποστήριξη αυτή είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών των
δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων του
συστήματος διοίκησης για την απλούστευση και τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχων
και τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, τη συμβουλευτική
υποστήριξη, την εκπόνηση μελετών και αξιολογήσεων, την υποστήριξη για το
σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης. Η
περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του ΟΠΣ αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των
ΕΠ. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του ΟΠΣ είναι αναγκαία η πλήρης
λειτουργική κάλυψη των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου[M1] , καθώς η
αντιμετώπιση ορισμένων άλλων σημαντικών ζητημάτων όπως η ολοκλήρωση των
διεπαφών με ΟΠΣ που χρησιμοποιείται από άλλα Ταμεία (π.χ. ΟΠΣ Αγροτικής
Ανάπτυξης – Αλιείας), για τον έλεγχο και την αποφυγή διπλών χρηματοδοτήσεων, και η
ενσωμάτωση νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της
δημόσιας διοίκησης. Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός που αφορά στην καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης, στη δημιουργία προδιαγραφών για βελτίωση του
περιβάλλοντος εργασίας[M2] και με βάση αυτά θα γίνει αναβάθμιση με νέο λογισμικό
και μεταφορά δεδομένων στο νέο περιβάλλον, καθώς και εκπαίδευση των στελεχών σε
αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο θα προωθηθεί και αναβαθμιστεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής
διαβούλευσης («ΔΙΑΥΛΟΣ») των δομών συντονισμού και διαχείρισης του ΕΣΠΑ 20142020.
Όπως αναφέρεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η επιτυχής λειτουργία των δομών και η
αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών συναρτώνται άμεσα με την ποιότητα, την
επάρκεια και την οργάνωση του Ανθρώπινου Δυναμικού που στελεχώνει τις δομές και
επιτελεί τις λειτουργίες. Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων σε
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους δημιούργησε την συσσώρευση επαρκούς
τεχνογνωσίας στις δομές που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και την εφαρμογή,
διαχείριση, αξιολόγηση και έλεγχο των παρεμβάσεων, τόσο στο κεντρικό επίπεδο, όσο
και στο επίπεδο των Περιφερειών και στον επίπεδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης
τομεακών πολιτικών. Οι ΔΑ συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο φορτίο εργασιών που
αφορούν στην υλοποίηση των ΕΠ και η περαιτέρω υποστήριξη της στελέχωσης,
οργάνωσης και λειτουργίας τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση
του ΕΣΠΑ και των ΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης
και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των
Υπουργείων, και άλλων υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και
συντονισμού της υλοποίησης των ΕΠ, κυρίως δε της ΜΟΔ Α.Ε., ώστε να ανταπεξέλθουν
απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις διαχείρισης των ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου με την εφαρμογή των βασικών αρχών που διέπουν το
σύστημα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο
ΕΣΠΑ και θα οριστικοποιηθούν στον σχετικό Νόμο:
• Η διάγνωση των αναγκών κάθε δομής του ΕΣΠΑ (ΔΑ ή άλλης Ειδικής
Υπηρεσίας) σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, στη βάση της
υπάρχουσας μεθοδολογίας, εργαλείων και εμπειρίας της ΜΟΔ Α.Ε. Ιδιαίτερη
μέριμνα θα υπάρξει για τη διάγνωση αναγκών σε στελέχη εξειδικευμένα σε
χρηματοοικονομικά θέματα (π.χ. χρηματοδοτικά εργαλεία).
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• Η παροχή στους πολιτικούς προϊσταμένους των δομών αυτών συγκροτημένων
ομάδων, αποτελούμενων από προσωπικό υψηλών προσόντων, γνώσεων και
δεξιοτήτων.
• Η απλοποίηση του συστήματος εσωτερικών μετακινήσεων, για την ευελιξία στη
χρησιμοποίηση των στελεχών των δομών ανάλογα με τον εκάστοτε όγκο και
είδος των υποχρεώσεων, μέσω εισαγωγής ευέλικτων μεθόδων και πρακτικών
διοίκησης και λειτουργίας της ΜΟΔ Α.Ε.
• Σταθερή διοίκηση και στελέχωση για ενίσχυση της συνέχειας στη διοίκηση, με τη
θέσπιση θέσεων προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών με πενταετή ή επταετή
θητεία, οι οποίοι θα επιλέγονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
• Εξασφάλιση της ανανέωσης του προσωπικού της ΜΟΔ, σε πεδία όπου έχει
διαγνωστεί σχετική ανάγκη, μέσω της επιλογής με διαγωνισμούς, που θα
διενεργούνται από τη ΜΟΔ υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, νέων στελεχών μεταξύ
των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και των αριστούχων
αποφοίτων Πανεπιστημιακών σχολών συναφών με το αντικείμενο του ΕΣΠΑ.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονου ενιαίου συστήματος επιλογής/ τοποθέτησης/
διοίκησης/ αξιολόγησης/ εξέλιξης και ανταμοιβής του προσωπικού. Το σύστημα
αυτό θα αξιοποιεί και θα ενσωματώνει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές,
αντλώντας εμπειρία από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΕPSO.
• Βελτιστοποίηση των χρόνων διεκπεραίωσης των διαδικασιών του ΣΔΕ με την
παρακολούθηση, μέσω του ΟΠΣ, των ροών εργασίας.
• Κατάρτιση και ενεργοποίηση σχεδίου ανάπτυξης και εκπαίδευσης των στελεχών
των δομών του ΕΣΠΑ από τη ΜΟΔ Α.Ε. και οργάνωση επιμορφωτικών
προγραμμάτων με υποχρεωτική παρακολούθηση για όλα τα στελέχη, με ετήσια
περιοδικότητα. Θα προβλεφθούν ειδικά προγράμματα για στελέχη που
αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
• Δημιουργία στη ΓΓ ΔΕ – ΕΣΠΑ γραφείου εσωτερικού ελέγχου με αρμοδιότητα
στο σύνολο των δομών του ΕΣΠΑ.
• Ενίσχυση του κύρους της ΜΟΔ ως «βέλτιστης πρακτικής», μέσω της
επιχειρησιακής της σύνδεσης / συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή/και της
συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορούν
να συμμετέχουν και άλλοι φορείς / θεσμοί της χώρας, ή οποιασδήποτε άλλης
χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός αυτής της σύνδεσης / συνεργασίας θα
είναι η εξαγωγή και η εισαγωγή τεχνογνωσίας για θέματα τεχνικής βοήθειας,
όσον αφορά στη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων
(δημιουργία, οργάνωση και αναδιοργάνωση δομών, διαδικασίες διαχείρισης,
επιλογή/εκπαίδευση και διοίκηση προσωπικού κλπ), η ανταλλαγή στελεχών,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που συμμετέχουν στη διοίκηση, καθώς και η από
κοινού οργάνωση της εποπτείας και της διαρκούς αξιολόγησης των
δραστηριοτήτων τους.
Η εμπειρία από την υλοποίηση των παρεμβάσεων τόσο της τρέχουσας, όσο και
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης των
τελικών δικαιούχων των έργων και δράσεων, με στόχο αυτοί να βελτιώσουν την
οργανωτική τους αποτελεσματικότητα. Η μέχρι τώρα μελέτη του θέματος, που γίνεται
ενόψει της νέας περιόδου, δείχνει ότι η κατάσταση των δικαιούχων ως προς το θέμα
αυτό ποικίλει σε σημαντικό βαθμό. Ως εκ τούτου, ο τρόπος βελτίωσης της απόδοσής
τους ποικίλει και αυτός ανάλογα με την κατηγορία των φορέων, το είδος, το μέγεθος και
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το πλήθος των έργων που εκτιμάται ότι θα υλοποιήσουν και ανάλογα με τον
προϋπολογισμό που πρόκειται να διαχειρισθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού και της ανομοιογένειας των τελικών δικαιούχων, είναι
σκόπιμη η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών για την παροχή αυτής της στήριξης
(ομοιογενής υποστήριξη μέσω οριζόντιων εργαλείων, ad hoc υποστήριξη συγκεκριμένων
φορέων ή ομάδας φορέων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους, κλπ), ανάλογα
και με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των φορέων αυτών που διεξάγονται είτε στο
πλαίσιο των όσων προβλέπονται από τους νέους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ, είτε στο
πλαίσιο πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί στη χώρα.
Την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων στην προετοιμασία του έργου τους ενδέχεται να
αναλαμβάνουν οι επιτελικές δομές ή τμήμα των διαχειριστικών αρχών, στη βάση των
αποτελεσμάτων μελετών που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Task Force. Αυτό θα
καθορισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των και των συμπερασμάτων των μελετών
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αναβάθμισης της
ικανότητας των δικαιούχων είναι να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων /
δράσεων, η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο
ακριβέστερος προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η
εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Eιδική μέριμνα είναι αναγκαία ώστε
οι φορείς, που αναλαμβάνουν να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις
κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα
(καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής / ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της
στελέχωσης και της διοίκησής τους / μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας).
H στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της
Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με αυτό, το νέο
ΣΔΕ καλύπτει τις απαιτήσεις για την πρόληψη της απάτης, όπως αυτές τίθενται από τον
νέο Γενικό Κανονισμό. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει προβεί, μέσω των Υπηρεσιών της
και σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, στη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής κατά της
Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Σκοπός της στρατηγικής είναι
η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, μέσω ενός
συστήματος διαχείρισης, το οποίο:
• βασίζεται στις αρχές της πρόληψης και συνεχούς βελτίωσης
• συνάδει με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής και μπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις
• επιτρέπει την αξιοποίηση των σχετικών πληροφορικών εργαλείων που προτείνει
η Επιτροπή
• θέτει το πλαίσιο για ένα συνεκτικό σύνολο διαδικασιών, αρμοδιοτήτων και
δράσεων για την αντιμετώπιση της απάτης, που μπορεί να διατρέξει όλες τις
λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι
στόχοι:
• Προώθηση και καθιέρωση Ηθικής Κουλτούρας
• Αποτελεσματική Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Εθνικών Αρχών
• Αποτελεσματική Συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς
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• Ενίσχυση της Διαφάνειας
• Προσαρμογή ή/και εισαγωγή Δομών και Διαδικασιών στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου της ΠΠ 2014-2020, ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση
και η σωστή και έγκαιρη απόκριση σε θέματα απάτης.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της Στρατηγικής αποτελεί η συνεργασία μεταξύ όλων
των αρμόδιων εθνικών Αρχών που εμπλέκονται σε θέματα απάτης και διαφθοράς. Για το
σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ,
τον Ιανουάριο του 2014, δημιουργήθηκε Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ,
του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, του ΣΔΟΕ, της ΕΔΕΛ, της Δ/νσης Δ41
Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ & Διεθνείς Οργανισμούς και του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης. Η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και η μεταφορά
τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκομένων, θα συμβάλει εποικοδομητικά στην εφαρμογή
της Στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις.
Επιπλέον, μέσω του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»είναι αναγκαία η ενίσχυση των
μέτρων που λαμβάνονται από την ΕΕ, σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση,
διοικητική και τεχνική υποστήριξη, αξιολόγηση και έλεγχο της εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
Οι παρεμβάσεις του ΕΠ λειτουργούν συμπληρωματικά με σειρά παρεμβάσεων οι οποίες
ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και αποσκοπούν στην απλοποίηση του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων έργων και τη μείωση
του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων και γενικότερα σχετίζονται με διάφορα θέματα
διαχείρισης, υλοποίησης, και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που
προαναφέρθηκαν, το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» διαρθρώνεται σε επτά (7)
Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Λόγω της συχνά οριζόντιας φύσης των προβλεπόμενων
παρεμβάσεων και με βάση την σχετική δυνατότητα που παρέχει το Άρθρο 119, παρ. 4
του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ έχουν σχεδιαστεί από ένας
ΑΠ που καλύπτει Περιφέρειες και από τις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών (Περισσότερο
Αναπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση, Λιγότερο Αναπτυγμένες
Περιφέρειες) και ειδικότερα τις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας όπου το ποσοστό
Κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται στο 80%, καθώς και από ένας ΑΠ για τις Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, όπου το ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής
ανέρχεται στο 50%. Τέλος, το Ταμείο Συνοχής καλείται να χρηματοδοτήσει έναν ΑΠ
που καλύπτει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, χωρίς διάκριση ανά κατηγορία
Περιφερειών.
Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ θα ακολουθήσει
τους εξής γενικούς κανόνες:
• Το κόστος δράσεων που είναι σαφώς χωροθετημένες (π.χ. υποστήριξη
μισθολογικού και λειτουργικού κόστους ΔΑ Περιφέρειας Χ) θα καλύπτονται
αποκλειστικά από τους ΑΠ που αναφέρονται στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα,
κατ’ αναλογίαν με τη χρηματοδοτική βαρύτητα των ΑΠ αυτών.
Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα ή δράσεις χωρίς συγκεκριμένη χωροθέτηση θα
καλύπτονται από όλους τους ΑΠ, κατ’ αναλογίαν με το ποσοστό των διατιθέμενων
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πόρων (χρηματοδοτική βαρύτητα) των ΑΠ αυτών στη συνολική χρηματοδότηση του ΕΠ,
αφαιρουμένου του κόστους των παρεμβάσεων με συγκεκριμένη χωροθέτηση και κατ’
αναλογίαν με τους διατιθέμενους πόρους ανά Κατηγορία Περιφερειών. Καθένας από
τους παραπάνω ΑΠ εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς Στόχους, ως εξής:
• Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης
και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
• Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και
λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης,
συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
• Ειδικός Στόχος 3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Ειδικότερα, το περιεχόμενο και η στρατηγική επίτευξης των Ειδικών Στόχων
περιγράφονται ως εξής:

Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και
συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες που
αποσκοπούν στην ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και
παρακολουθήσουν τα ΕΠ της προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις
του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 θα καλύψει και
τις όποιες ανάγκες προκύψουν από την αναδιάρθρωση του συστήματος διαχείρισης των
τομεακών ΕΠ.
Ο Ειδικός Στόχος εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την
απλούστευση τόσο των διαδικασιών εφαρμογής όσο και του θεσμικού και διοικητικού
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, η οποία
περιλαμβάνει:
• Μέτρα για την απλοποίηση διαδικασιών του συστήματος.
• Απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων που ακολουθούν οι
δικαιούχοι, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή και στο δίκαιο που
διέπει τη λειτουργία τους.
• Σχεδιασμό ΣΔΕ της περιόδου 2014-2020 με την εφαρμογή διαδικασιών τέτοιων,
που διασφαλίζουν οριζόντια τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών, θα
διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και υλοποίησης των πράξεων των ΕΠ< Το
ΣΔΕ, θα προωθεί και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και του
αποτελέσματος, σε όλο το φάσμα των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου, από
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση της υλοποίησης
έως και την ολοκλήρωσή τους και θα στηρίζονται σε ένα απλοποιημένο και
σαφές πλαίσιο εθνικών κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Κατά τον σχεδιασμό του ΣΔΕ θα ενσωματωθούν όλες εκείνες οι ρυθμίσεις και τα
μέτρα, που θα ληφθούν στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που
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συντελείται στη χώρα και σχετίζονται με θέματα διαχείρισης, υλοποίησης, και
ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 1 εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20 είναι αναγκαία η σημαντική αναβάθμιση των
ηλεκτρονικών συστημάτων του ΟΠΣ, τόσο από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας, όσο
και λειτουργικής επάρκειας, η οποία θα υποστηριχθεί από την διενέργεια μελέτης για την
επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η
αναγκαιότητα πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και
Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του e-Cohesion.
Έως τώρα, έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης του συστήματος ροών
εργασιών και διαχείρισης εγγράφων, η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών για το
σύνολο των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-20, η τεχνολογική ενοποίηση υποσυστημάτων
του ΟΠΣ, η πλήρης εξωστρέφεια και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ
2014-20, η αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών διασύνδεσης από φορείς της
Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η SFC, καθώς και η
αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΟΠΣ.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπεται η ολοκλήρωση των ανωτέρω,
καθώς και η επέκταση της λειτουργικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να
καταγράφονται τα κρίσιμα δεδομένα όσον αφορά τους αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων
και να παρέχεται η δυνατότητα αναφορών και στατιστικής επεξεργασίας και
αποτύπωσης των δεδομένων.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ
Α.Ε., ώστε να ανταποκριθεί στις θεσμικά προβλεπόμενες υποχρεώσεις της,
συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης συστημάτων και εργαλείων για την
υποστήριξη της υλοποίησης των ΕΠ, μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της
διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας
των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
(προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού,
αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά
και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ). Η προμήθεια συστημάτων
και εργαλείων θα στηρίζεται στην καταγραφή των υφιστάμενων και η
αναγκαιότητα απόκτησής ους θα τεκμηριώνεται από την ασκούμενη πολιτική,
ενώ θα πληροί προϋποθέσεις συμβατότητας συμπληρωματικότητας και
διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και υποδομές.
• Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων,
σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών
για ζητήματα που σχετίζονται με την διοίκηση και την εφαρμογή των ΕΠ, καθώς
και ζητήματα αντιμετώπισης της απάτης και της διαφθοράς.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης
και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
• Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
• Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας,
εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που αφορούν σε
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ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ και
γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των επιτελικών φορέων,
καθώς και θέματα αντιμετώπισης της απάτης και της διαφθοράς..
• Διάχυση της τεχνογνωσίας στις διαχειριστικές αρχές και στον ευρύτερο τομέα
της διοίκησης, μέσω της λειτουργίας ειδικών θεματικών δικτύων, όπως
προβλέπονται από το ΕΣΠΑ 2014-20, τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία
κοινής αντίληψης μεταξύ των στελεχών επί συναφών θεμάτων, την ανταλλαγή
απόψεων σε θέματα εφαρμογής, τη βελτίωση και εναρμόνιση της εφαρμογής, τη
διάχυση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών. Τα Θεματικά Δίκτυα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επεξεργάζονται και εισηγούνται στην Εθνική
Αρχή Συντονισμού τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα ενδιαφέροντός τους.
• Κάλυψη των νέων αναγκών οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από την
θεσμοθέτηση και εφαρμογή του ΣΔΕ για την ενίσχυση των δομών διαχείρισης
και υλοποίησης και την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και διαδικασιών.
Διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την υποστήριξη των
δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων και του
συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων,
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και τη διασφάλιση των γενικών αρχών των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ)
1303/2013. Ενδεικτικές τέτοιες παρεμβάσεις είναι:
• Η ανάθεση από την Αρχή Πιστοποίησης [M4] σε εξωτερικούς ελεγκτές της
διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων που δεν δύνανται να
υλοποιηθούν «in house” λόγω των απαιτούμενων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό
ή/και της ανάγκης ειδικών γνώσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή
εξειδίκευση.
• Η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα, οι
οποίοι είναι δειγματοληπτικοί, διενεργούνται από τον Εξειδικευμένο Σύμβουλο
Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της συνολικής
ποιότητας των έργων, την έμμεση μείωση του κόστους συντήρησής τους, την
ευαισθητοποίηση / δημιουργία συνείδησης των φορέων σε θέματα ποιότητας,
καθώς και τη μεγαλύτερη διασφάλιση των δηλούμενων δαπανών στην ΕΕ.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση
μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των ελέγχων,
επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των
ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις και εντοπισμού
συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και
πιστοποιήσεων.
• Ενέργειες για την προσαρμογή των δομών και διαδικασιών ελέγχων,
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η σωστή και έγκαιρη
απόκριση σε θέματα διαφθοράς και απάτης, με βάση την Εθνική Στρατηγική
κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων απάτης και
διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις.
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Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης,
προβολής και δημοσιότητας που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς
(Περιφερειακές – τοπικές αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις,
κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην
ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών
διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ.
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των
Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Στο πλαίσιο της δράσης, το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» θα υποστηρίξει
παρεμβάσεις που αφορούν στο σύνολο του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (γενική εκστρατεία επικοινωνίας). Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο των
αξόνων τεχνικής βοήθειας των Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ θα εξειδικευθούν και
θα εφαρμοσθούν ειδικότερες παρεμβάσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης και
δημοσιότητας ανά ΕΠ, είτε για την γενικότερη προβολή του ΕΠ, των στόχων του και
των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από αυτό, είτε με αφορμή τις προκηρύξεις
συγκεκριμένων δράσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
Mέσω της Μονάδας Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΑΣ του Υπουργείου
Ανάπτυξης εκδίδονται οδηγίες για το σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της
στρατηγικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, με στόχο την επίτευξη ενιαίας
επικοινωνιακής ταυτότητας των ΕΠ και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των
παρεμβάσεων, στη βάση των σχετικών άρθρων των κανονισμών και της αποκτηθείσας
εμπειρίας διαχείρισης της επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών Ταμείων.
Οι ιστοσελίδες www.espa.gr και www.anaptyxi.gr θα αναβαθμιστούν μέσω του ΕΠ
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και θα προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του νέου
κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία ενός κεντρικού ιστοχώρου για όλα τα Ταμεία
και τα ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η βελτίωση της «φιλικότητας» της
παρουσίασης και του περιεχομένου προς τον χρήστη, ενώ, παράλληλα, θα δοθούν
κατάλληλες οδηγίες προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών
ΕΠ με στόχο τη βελτίωση της σύνταξης των προσκλήσεων / προκηρύξεων που
αναρτώνται σε ιστοχώρους.

Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την υποστήριξη της
αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης των ΕΠ, με την παροχή
εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, καθώς και για την εκπόνηση των
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προβλεπόμενων από τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
• Η εκπόνηση Αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον προαναφερόμενο
Κανονισμό.
• Η εκπόνηση στρατηγικών μελετών.
• Η εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.
• Η υλοποίηση έργων που αφορούν στην αντιμετώπιση της απάτης και της
διαφθοράς, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης που
αναφέρεται ανωτέρω.
• Η εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
• Η πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων
για την δημοσιοποίηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων μελετών,
εμπειρογνωμοσυνών, αξιολογήσεων κλπ.
• Ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών προκειμένου να αξιολογούν την
ποιότητα και την πληρότητα μελετών που εκπονούνται από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες, και να εκπονούν « in house » αναγκαίες εμπειρογνωμοσύνες
και μελέτες υψηλής ποιότητας.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι μελέτες που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για την αποφυγή επικαλύψεων και για να είναι
διαθέσιμες στους εμπλεκομένους στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.
Τεχνική Συνδρομή με Πρωτοβουλία της Επιτροπής
Στη δράση εντάσσονται μέτρα τα οποία μπορούν να λαμβάνονται με πρωτοβουλία της
Επιτροπής, σχετικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική
συνδρομή, αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο, τα οποία είναι αναγκαία για την
εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και προσδιορίζονται από το Άρθρο
58 του Κανονισμού.
Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και
λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού
και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Ο Ειδικός Στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας
του συνόλου των επιτελικών, διαχειριστικών και υποστηρικτικών δομών διοίκησης,
συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου 2014-20, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα και
αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου προβλέπεται
ειδικότερα η κάλυψη του συνόλου του μισθολογικού κόστους των στελεχών της ΜΟΔ
Α.Ε. που εργάζονται αποκλειστικά στις προαναφερόμενες δομές (το οποίο κόστος έχει
υπολογιστεί με αναγωγή του αντίστοιχου σήμερα ισχύοντος μισθολογικού κόστους για
μια επταετία), καθώς και του συνόλου του λειτουργικού κόστους των δομών αυτών για
την νέα προγραμματική περίοδο. Τα κόστη αυτά θα βαρύνουν αποκλειστικά το ΕΠ
Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και, επομένως αντίστοιχες δαπάνες δεν θα καλύπτονται από
τους Άξονες Τεχνικής Βοήθειας των άλλων Τομεακών ή Περιφερειακών ΕΠ, με
μοναδική εξαίρεση τα ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, όπου το μισθολογικό
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κόστος των στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε. που εργάζονται αποκλειστικά στις αντίστοιχες
διαχειριστικές δομές θα καλυφθεί από την τεχνική βοήθεια αυτών των ΕΠ.
Διευκρινίζεται ότι το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» δεν θα καλύψει μισθολογικά,
λειτουργικά ή άλλα κόστη που συνδέονται με προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας.Επίσης, το ΕΠ δεν θα καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με δομές και
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ που σχετίζονται με την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών,
περιβαλλοντικούς επιθεωρητές κλπ. Η δυνατότητα και το εύρος κάλυψης δαπανών που
σχετίζονται με άλλους φορείς, συναφείς με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των
επιμέρους ΕΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. κλπ.), θα ορίζεται από τον σχετικό
Νόμο.
Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται οι ακόλουθες
δράσεις:
Υποστήριξη της στελέχωσης των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών
δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος
διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ.
Μέσω των παρεμβάσεων αυτών υποστηρίζεται η στελέχωση των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με κατάλληλο
και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της
υλοποίησης, της διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της
επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ.
Μέσω του Ειδικού Στόχου καλύπτεται το κόστος στελέχωσης τόσο για το υφιστάμενο
προσωπικό των δομών αυτών, όσο και τυχόν νέο προσωπικό που θα ενταχθεί σε αυτές
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ανεξάρτητα της σχέσης
εργασίας με την οποία απασχολείται στους φορείς αυτούς. Το στελεχιακό δυναμικό των
εν λόγω δομών, το οποίο είναι αποκλειστικής απασχόλησης, θα απασχολείται με την
εφαρμογή των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, απαιτείται να έχει
αυξημένη εξειδίκευση, εμπειρία και υπευθυνότητα για την αποδοτική και
αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον λόγο αυτό, οι προβλεπόμενες
αμοιβές θα πρέπει να διαμορφώνονται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, στη βάση του
προβλεπόμενου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ενιαίου συστήματος αμοιβών και κινήτρων,
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί χάρη στη συμβολή Κοινοτικών πόρων.
Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την μισθοδοσία των στελεχών που θα απασχοληθούν στις
δομές, καθώς και την ενδεχόμενη πρόσληψη νέου προσωπικού (που θα γίνεται με
διαφανείς διαδικασίες, θα προσδιοριστούν με σχετικό Νόμο. Μετά την ψήφιση του
Νόμου, λαμβανομένων υπόψη και των συμπερασμάτων των μελετών, και σε
συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίζεται σχέδιο δράσης ανθρωπίνων
πόρων των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των ΕΔΕΤ. Η κατάρτιση
του σχεδίου αυτού θα προηγηθεί των προβλεπόμενων από το νόμο Υπουργικών
αποφάσεων αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του
προγράμματος και οι επιμέρους κατανομές διασφαλίζουν την υλοποίηση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων του προγράμματος. Θα λειτουργήσει ολοκληρωμένη
διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή καθηκόντων κάθε
στελέχους και την μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του βάσει ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων.
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Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών
συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του
συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων
δράσεων.
Μέσω του Ειδικού Στόχου καλύπτονται οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας των
δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, του
συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ
(Τομεακών και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης
χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των
φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Ειδικός Στόχος
3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 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.
Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αναβάθμισης της ικανότητας των δικαιούχων είναι
να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων, η σύντμηση και τήρηση
των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος προϋπολογισμός του
κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της ποιότητας του
παραγόμενου έργου.
Σημειώνεται ότι στον παρόντα Ειδικό στόχο μπορούν να εντάσσονται οριζόντιες ή
μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, τονίζεται όμως με έμφαση ότι το ΕΠ Τεχνικής
Βοήθειας 2014-2020 σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτήσει λειτουργικές δαπάνες
(στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικό εξοπλισμό κλπ.) των εν λόγω
φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δαπάνες μπορούν
να καλυφθούν, αν και στον βαθμό που κατά περίπτωση αρμόζει, από την Τεχνική
Βοήθεια των συγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των οποίων οι φορείς είναι
δικαιούχοι / Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ίδιους πόρους των φορέων ή άλλες πηγές
χρηματοδότησης. Προς την ίδια κατεύθυνση, μέθοδοι και διαδικασίες της κεντρικής
τεχνικής βοήθειας που θεωρήθηκαν σκόπιμες ή και αναγκαίες κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, όπως π.χ. η διάθεση συγκεκριμένων
κατανομών προς τους Δήμους, δεν αποτελούν, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, μέρος της
στρατηγικής στόχευσης του ΕΠ.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε
φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα οποία μπορεί να
αποτελούν:

Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των
τελικών δικαιούχων.
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Με βάση την χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων που ήδη έχει
ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε., διακρίνονται τρεις κατηγορίες δικαιούχων φορέων,
κάθε μία από τις οποίες χρήζει διαφορετικής μεταχείρισης:
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει φορείς (Α.Ε., Οργανισμοί ή Δημόσιες Υπηρεσίες) που
προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και που υλοποιούν έργα / δράσεις μεγάλου
προϋπολογισμού. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες, ως φορείς
υλοποίησης έργων και δράσεων, και η τρίτη κατηγορία τους Δήμους, πολλοί από τους
οποίους έχουν σημαντικές αδυναμίες, στελεχικές και οργανωτικές, προκειμένου να
ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως τελικών δικαιούχων.

Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των
έργων που υλοποιεί κλπ.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τυχόν εξειδικευμένα μέτρα, τα οποία θα προκύπτουν
στη βάση αξιολόγησης αποδεδειγμένων αναγκών ενός δικαιούχου και συνδέονται
κυρίως με τη φύση των έργων που διαχειρίζεται / υλοποιεί.Τέτοια μέτρα είναι:
• Για την πρώτη από τις προαναφερόμενες κατηγορίες φορέων, τα μέτρα θα
υποδειχθούν από την προβλεπόμενη από τους νέους κανονισμούς αξιολόγηση, η
οποία θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας και την εμπειρία της πρόσφατης
εμπειρογνωμοσύνης της Γ.Δ. Regio για τον τομέα της πληροφορικής (εφόσον και
στον βαθμό που τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στη λογική και τις χρηματοδοτικές
δυνατότητες του Ειδικού Στόχου).
• Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, τα μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν από ειδική
μελέτη εναλλακτικών προτάσεων, σε συνδυασμό και με τις πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί ήδη με την υποστήριξη της Task Force GR.
• Τέλος, ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε οι φορείς, που αναλαμβάνουν να
διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να
διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και
της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ.).
Από τις αξιολογήσεις και μελέτες αυτές θα προκύψουν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα
ληφθούν σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων. Ως
αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας αναμένεται η περαιτέρω μείωση του αριθμού των
δικαιούχων στην νέα προγραμματική περίοδο, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
ενδέχεται να προκριθεί η υποκατάσταση αδύναμων στην εκτέλεση των έργων τους
δικαιούχων από άλλους, επαρκείς δικαιούχους, ή η δημιουργία κοινών φορέων
υλοποίησης για ομοειδή έργα συναφών φορέων, επιλογή που θα οδηγήσει και στη
βελτίωση της υλοποίησης των έργων και σε οικονομίες κλίμακας και σε καλύτερη
αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω παρεμβάσεων ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
αξιολόγηση και τη διακρίβωση των συστημικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών των
πλέον αδύναμων δικαιούχων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα σε τομείς που
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, η διαχείριση αποβλήτων, η διαχείριση οδικών και σιδηροδρομικών
έργων, η διαχείριση έργων υποδομών υγείας, η διαχείριση έργων στον τομέα της
κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σημειώνεται όμως ότι, με
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δεδομένο το πολύ περιορισμένο ύψος των διατιθέμενων πόρων στο ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2014-2020», η αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών θα γίνεται, αν και στον
βαθμό που κατά περίπτωση αρμόζει, κυρίως από τους άξονες τεχνικής βοήθειας του
εκάστοτε οικείου Τομεακού ή Περιφερειακού ΕΠ και όχι από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια
2014-2020».
Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής επάρκειας φορέων που δεν εμπλέκονται άμεσα στη
διαχείριση των παρεμβάσεων των Ταμείων είναι δυνατόν να λαμβάνονται μόνο κατ’
εξαίρεση και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και τεκμηρίωση των υπαρχουσών αναγκών.
Οι αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα των ενδεικτικών δράσεων που υπάγονται
στους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», όπως αναλυτικά
περιγράφονται ανωτέρω, εκφράζονται με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι οι δείκτες εκροών και η μεγάλη πλειονότητα των δεικτών
αποτελέσματος σχετίζονται με και προκύπτουν από τις παρεμβάσεις του ιδίου του ΕΠ,
παρόλο που οι παρεμβάσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό αφορούν δομές, συστήματα και
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούνται στη εφαρμογή του συνόλου των ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020. Με δεδομένο όμως ότι το τελικά ζητούμενο αποτέλεσμα από την λειτουργία
του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» είναι η αποτελεσματική εφαρμογή και η επίτευξη
των στόχων όλων των προαναφερθέντων ΕΠ, ένας δείκτης αποτελέσματος και
συγκεκριμένα ο δείκτης «Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης των ΕΠ που έχουν
επιτευχθεί» δεν αναφέρεται αποκλειστικά στις παρεμβάσεις του ιδίου του ΕΠ, αλλά στην
επίτευξη των δεικτών του πλαισίου επίδοσης όλων των ΕΠ, των οποίων η
αποτελεσματική εφαρμογή καθίσταται δυνατή λόγω της ύπαρξης και της λειτουργίας του
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Η ποσοτικοποίηση των τιμών στόχου των δεικτών
εκροών γίνεται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, pro rata (όπου αρμόζει), με βάση την
χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ. Όπου ο
δείκτης εκροής αφορά σε οριζόντιου χαρακτήρα δράσεις (π.χ. αριθμός επικοινωνιακών
σχεδίων δράσης), ο δείκτης είναι σωρευτικός, αφορά δηλαδή στο σύνολο του
προγράμματος και εμφανίζεται ο ίδιος σε όλους τους άξονες. Σε ό,τι αφορά στους
δείκτες αποτελέσματος και λόγω της οριζόντιας φύσης τους, επιλέγεται η στοχοθέτηση
σωρευτικών τιμών. Όσον αφορά στο δείκτη εκροής "Αριθμός δικαιουχων που
υποστηρίζονται για τη βλετίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας", οι δικαιούχοι που
εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού στόχου είναι
σωρευτικά και από όλους τους άξονες του προγράμματος περίπου 800.

1.2 Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης
Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης (στήριξη της Ένωσης) για κάθε θεματικό
στόχο και, κατά περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Η βασική χρηματοδοτική κατανομή του ΕΠ σε Άξονες Προτεραιότητας απορρέει από
τους διαθέσιμους πόρους ανά Ταμείο. Η κατανομή πόρων ανά Κατηγορία Περιφερειών
απορρέει από την αντίστοιχη κεντρική κατανομή του συνόλου των διαθέσιμων πόρων
για τη χώρα που έχει καθοριστεί κεντρικά ανά Ταμείο για τα Τομεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020, η οποία αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω (Εισαγωγή). Η κατανομή στους
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Ειδικούς Στόχους έγινε με βάση την εκτίμηση, κατά σειρά προτεραιότητας, των
ακόλουθων αναμενόμενων δαπανών εφαρμογής του ΕΠ:
• Των ανελαστικών δαπανών μισθοδοσίας της ΜΟΔ Α.Ε. (υπολογισμένων, όπως
έχει προαναφερθεί, με αναγωγή του σήμερα ισχύοντος μισθολογικού κόστους για
μια επταετία) και του λειτουργικού κόστους (μισθώματα, υλικοτεχνικός
εξοπλισμός) των σήμερα υποστηριζόμενων δομών (επίσης με αναγωγή στην
επταετία). Το σύνολο των δαπανών αυτών προσδιόρισε τους διατιθέμενους
πόρους στον Ειδικό Στόχο 2.
• Των αναμενόμενων δαπανών για δράσεις α) ελέγχων, επιθεωρήσεων και
πιστοποιήσεων, β) πληροφόρησης και δημοσιότητας, γ) αναβάθμισης
συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης και δ) τεχνικής
συνδρομής με πρωτοβουλία της Επιτροπής, με βάση τα αντίστοιχα κόστη της
προγραμματικής περιόδου 2007-13 ή/και τον σχετικό σχεδιασμό της
προγραμματικής περιόδου 2014-20. Το σύνολο των δαπανών αυτών, με την
πρόσθεση ενός συνολικού ποσού 5 εκατ. € για μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και
Τεχνικούς Συμβούλους, προσδιόρισε τους διατιθέμενους πόρους στον Ειδικό
Στόχο 1.
• Το υπολειπόμενο ποσό του ΕΠ διατέθηκε για την κάλυψη των παρεμβάσεων του
Ειδικού Στόχου 3, με ενδεικτική κατανομή στις δύο καλυπτόμενες κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων.
• Σημειώνεται ότι το ποσό του αποθεματικού επίδοσης, το οποίο αντιστοιχεί στον
προϋπολογισμό του Ε.Π «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» θα δεσμευθεί από άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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2. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
2.Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

1
Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
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Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.

2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Public

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Public

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
• Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής
των ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων
και τη διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου, όπως ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
• Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό, όσον
αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας που
απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές
και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική
και διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν
συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης
και δημοσιότητας που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
• Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ,
με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων
από τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, ΕΣΠΕΛ
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

Ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (μέσω
Google analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχιακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου ΕΣΠΕΛ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019, 2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι
Αποτελέσματα που επιδιώκει το κράτος μέλος με τη στήριξη της Ένωσης[1]
Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται

EL

28

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Δείκτης

Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

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

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
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Άξονας προτεραιότητας

•
•
•
•

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.

2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
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Άξονας προτεραιότητας

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
ελέγχου.
• Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
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πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».

Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).
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2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

T3601

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

Πλήθος

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

507,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

1.167,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

EL

2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)
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Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

41,00 ΟΠΣ

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

473,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ
(Απασχολούμενοι σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται
για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

Πλήθος

406,00 ΟΠΣ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
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Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

106.467.165,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

19.023.299,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

31.456.907,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

1.445.744,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

258.321,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

427.160,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

2.753.795,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

492.042,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

813.638,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

110.666.704,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

19.773.662,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

32.697.705,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

07. Δεν ισχύει

110.666.704,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

19.773.662,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

07. Δεν ισχύει

32.697.705,00
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2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

2
Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Public

ΕΚΤ

Μετάβαση

Public

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Σ
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των
ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και τη
διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• EΣΠΕΛ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

Ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (Google
analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχειακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
– ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• EΣΠΕΛ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019,2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
· ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς εθνικής
εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ως
δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου προϋπολογισμού, ή/και
επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα συγκροτηθούν στη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
- Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που εμφανίζουν
ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

3 - Ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Δείκτης

Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

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

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
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Άξονας προτεραιότητας

•
•
•
•

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ

λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.

2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές
και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο
και στην
ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ

4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
ελέγχου.
• Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
• Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
• Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
• Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
• Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
• Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την

EL

48

EL

Άξονας προτεραιότητας
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βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
• Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».
Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).
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2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

T3601

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

Πλήθος

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

227,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

522,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

EL

2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)
18,00 ΟΠΣ
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Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

212,00 ΟΠΣ. ΜΟΔ
(Απασχολούμενοι σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται
για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

Πλήθος

182,00 ΟΠΣ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

46.026.373,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

12.421.541,00
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Ταμείο
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

11.806.387,00

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

625.002,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

168.675,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

160.321,00

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

1.190.482,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

321.285,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

305.374,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

47.841.857,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

12.911.501,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

12.272.082,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

07. Δεν ισχύει

47.841.857,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

12.911.501,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

07. Δεν ισχύει

12.272.082,00
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2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

3
Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ΤΣ

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)
Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των
ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και τη
διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.

EL

56

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου ΕΣΠΕΛ.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

Ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (Google
analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχιακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της

58

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου ΕΣΠΕΛ
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019, 2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.νίζουν
ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Δείκτης

Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

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

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
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Άξονας προτεραιότητας

•
•
•
•

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ

λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.

2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ

4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
ελέγχου.
• Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
• Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
• Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
• Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
• Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
• Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
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Άξονας προτεραιότητας

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ

βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
• Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».
Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).
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2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

T3601

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

Πλήθος

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

200,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

460,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

EL

2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)
16,00 ΟΠΣ

66

EL

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

186,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ
(Απασχολούμενοι σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται
για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

Πλήθος

160,00 ΟΠΣ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
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3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

ΤΣ

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΤΣ

122. Αξιολόγηση και μελέτες

Ποσό σε ευρώ
65.689.569,00
892.013,00
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Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
Κατηγορία περιφέρειας

ΤΣ

Κωδικός
123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

Ποσό σε ευρώ
1.699.072,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
Κατηγορία περιφέρειας

ΤΣ

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
68.280.654,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΤΣ
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
68.280.654,00
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2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

4
Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΤΠΑ

Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)
Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

των ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και
τη διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, ΕΣΠΕΛ
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

Ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (μέσω
Google analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης
της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των
επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχειακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
– ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, ΕΣΠΕΛ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019, 2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
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2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
• Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
• Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
• Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.
2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
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Άξονας προτεραιότητας

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

ελέγχου.
Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».

Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

T3601
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4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Πλήθος

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ
2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του

80

EL

δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

18,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

42,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

17,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ (Αριθμός
απασχολούμενων σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται

Πλήθος

14,00 ΟΠΣ
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για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

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

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

3.495.212,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

47.462,00

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

90.404,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

EL

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
3.633.078,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

EL

4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
3.633.078,00
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a

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

5
Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΤΠΑ

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)
Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής
των ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και
τη διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.

EL

86

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, ΕΣΠΕΛ
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (Google
analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχειακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
– ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου ΕΣΠΕΛ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019,2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
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2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
• Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
• Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
• Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.
2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
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Άξονας προτεραιότητας

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
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5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

ελέγχου.
Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».

Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
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Άξονας προτεραιότητας

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

T3601
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5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Πλήθος

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ
2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
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δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

25,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

57,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

2,00 ΟΠΣ

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

23,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ (Αριθμός
απασχολούμενων σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται

Πλήθος

20,00 ΟΠΣ
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για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

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

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

Ποσό σε ευρώ
4.755.824,00
64.580,00
123.010,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

EL

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
4.943.414,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

EL

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
4.943.414,00
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a

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

6
Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΚΤ

Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)
Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και τη
διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –

EL

101

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• EΣΠΕΛ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (Google
analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχικής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της

103

EL

ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
– ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019, 2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
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2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας

6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
• Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
• Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
• Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.
2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
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ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
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ελέγχου.
Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».

Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
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Άξονας προτεραιότητας

6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

T3601
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6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Πλήθος

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ
2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
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δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

7,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

15,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

7,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ
(Απασχολούμενοι σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται

Πλήθος

5,00 ΟΠΣ
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για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

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

6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

1.311.822,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

122. Αξιολόγηση και μελέτες

17.813,00

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

33.930,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ
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6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
1.363.565,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ

EL

6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
1.363.565,00
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a

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

7
Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2014-20» εξειδικεύεται σε επτά μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας.
Τρεις ΑΠ (ΑΠ 1-3) εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, περιλαμβάνοντας δηλαδή και τις τρείς κατηγορίες περιφερειών (λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση και περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειας). Δεδομένου ότι το ΕΠ αφορά στην παροχή Τεχνικής
Βοήθειας για την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, τόσο το Πρόγραμμα συνολικά όσο και οι επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων
που αυτό περιλαμβάνει έχουν έναν κατ’ εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει κατάτμηση των πόρων και των παρεμβάσεων ανά κατηγορία
Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις και των τριών αυτών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του πρώτου Ειδικού Στόχου, αφορούν είτε στην αναβάθμιση συστημάτων,
είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και ελέγχων, είτε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που εξυπηρετούν οριζόντια όλα τα ΕΠ τα οποία
εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Αντίστοιχα, η διασφάλιση της στελεχειακής και λειτουργικής επάρκειας των επιτελικών δομών
υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ειδικός Στόχος 2) επίσης αφορά οριζόντια και στις
τρεις κατηγορίες Περιφερειών. Τέλος, κατά παρόμοιο τρόπο, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας τελικών δικαιούχων / φορέων
(Ειδικός Στόχος 3), αφορούν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΠ που εφαρμόζονται και στις τρεις κατηγορίες
Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.
Καθένας από τους ΑΠ 4-7 αφορούν σε μια μόνο Περιφέρεια (και, συνεπώς, κατηγορία Περιφερειών) και διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους
μόνο λόγω του διαφορετικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στους Άξονες αυτούς.
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΚΤ

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)
Public

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
1

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται ενέργειες των οποίων η υλοποίηση
θα επιφέρει την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών των δομών συντονισμού,
διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών
δομών του συστήματος διοίκησης και θα συμβάλει στην αποτελεσματική προετοιμασία,
εφαρμογή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου.
Μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την
οργάνωση της διαχείρισης θα αναβαθμιστεί η συνολική λειτουργικότητα του ΟΠΣ και
θα επέλθει η σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη
των απαιτήσεων του e-Cohesion. Παράλληλα, καλύπτονται οι ανάγκες της ΜΟΔ Α.Ε.,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις θεσμικά
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν:
·
Στην υποστήριξη των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών
των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΠ, όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και τη
διασφάλιση των γενικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, όπως
ορίζονται από το Άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013
·
Στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
όσον αφορά τις αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας
που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές
αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά
με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στον τομέα της πληροφόρησης και δημοσιότητας
που θα εξειδικευθούν από τα ΕΠ.
·
Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εφαρμογής των
ΕΠ, με την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, την εκπόνηση εξειδικευμένων
μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ή εμπειρογνωμοσυνών που εκπονούνται με
πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς και για την εκπόνηση των προβλεπόμενων από
τα Άρθρα 54, 55 και 56 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 αξιολογήσεων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι:
• Εδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ, που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης και
επικοινωνίας.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3611

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου
στη διαχείριση των ΕΠ, που έχει
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ

Ποσοστό

Τ3612

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων
(Visits) στη διαδικτυακή πύλη που
παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε
όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμός

Τ3613

Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες
έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του
ΕΠΤΒ

Τ3614

Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που
έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

75,00

2013

100,00

1.200.000,00

2013

1.380.000,00

Ποσοστό

65,00

2013

65,00

Ποσοστό

100,00

2013

100,00

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΟΠΣ

Ετήσια

ΕΥΣΣΑΑΠ (Google
analytics)

Ετήσια

ΟΠΣ

Ετήσια

Ετήσια Έκθεση ΕΠ

Ετήσια

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
2

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των
υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης
και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντανακλούν την
υψηλή προτεραιότητα που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην ποιότητα και
επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο εμπλέκεται στον προγραμματισμό και
την εφαρμογή των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διασφάλιση της στελεχειακής επάρκειας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και
επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών εφαρμογής
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατάλληλο και υψηλών
προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

διαχείρισης, την παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου
και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Παράλληλα, η υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας
των επιτελικών και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση ώστε αυτές να
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πλαίσιο των θεσμικών τους καθηκόντων.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στις
διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ενδεικτικοί τέτοιοι
φορείς, μεταξύ άλλων, είναι: ·
• ΜΟ∆ ΑΕ.
• Ειδικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
• Φορείς και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους Ε.Π., που υπάγονται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Δείκτης

2 - Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων
Μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
Α

Τ3615

Ποσοστό προσωπικού που
μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο
σύνολο του προσωπικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση των ΕΠ

Ποσοστό

Τ3616

Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης
των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί

Ποσοστό

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Τιμή-στόχος (2023)
Α

62,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

58,00

ΟΠΣ

Ετήσια

80,00

ΟΠΣ

2019, 2023

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
3

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επικεντρώνονται στους δικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα επιφέρουν την ενίσχυση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων / δράσεων,
η σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος
προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η εξασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εκτιμάται
ότι θα ωφεληθούν μηχανισμοί και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στην την
εφαρμογή και τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ενδεικτικοί τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων,
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ID

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

είναι:
• ΝΠΔΔ, ΝΠΙ∆ ή άλλοι ελεγχόμενοι από το Ελληνικό δημόσιο φορείς
εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μεγάλου
προϋπολογισμού, ή/και επιπρόσθετοι φορείς που ενδεχομένως θα
συγκροτηθούν στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων ή δράσεων.
• Φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Άλλοι φορείς εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, που
εμφανίζουν ανάγκες στήριξης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

3 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τ3617

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται για την βελτίωση της
διαχειριστικής τους επάρκειας στο
σύνολο των βασικών δικαιούχων

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Ποσοστό

Α
40,00

2013

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
42,60

ΟΠΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
Ετήσια

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
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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 (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Η ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα επιδιωχθεί με ενέργειες που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, προκειμένου να προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και παρακολουθήσουν τα ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. Τέτοιες ενέργειες είναι:
1. Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια μελέτης για την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών και πρακτικών, ώστε αφενός να αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα
πλήρους λειτουργικής κάλυψης των νέων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και αφετέρου να υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων του eCohesion. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω παρεμβάσεων όπως, ενδεικτικά, οι
ακόλουθες:
• Προμήθεια – επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20 (προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, αμοιβές εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, αγορά και συνδρομές ειδικών εφαρμογών και δικτύων κλπ).
• Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
ανταλλαγές εμπειριών.
• Σχεδιασμός και υποστήριξη ή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
• Εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟΔ Α.Ε.
• Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για θέματα που
αφορούν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή γενικότερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δομών συντονισμού και διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ.
2. Υποστήριξη της διαδικασίας διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, με παρεμβάσεις όπως:
• Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και οι έλεγχοι μεμονωμένων περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση.
• Ο ποιοτικός έλεγχος Δημοσίων Έργων.
• Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των
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Άξονας προτεραιότητας
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ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις
και εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων που απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για θέματα ελέγχου, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές – τοπικές αρχές και
λοιπές δημόσιες αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), όσο και στην ελληνική και
διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με:
• Tην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τη χρονική
στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης.
• Tην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΠ,
• Την 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 της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου Εταιρικής
Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
4. Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών, Αξιολογήσεων και πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας της εφαρμογής των ΕΠ, εκπόνηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αξιολογήσεων, στρατηγικών μελετών και πραγματοποίηση
συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
5. Δράσεις Τεχνικής Συνδρομής με Πρωτοβουλία της Επιτροπής.
6. Δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
Η στρατηγική του ΕΠ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, όπως περιγράφεται και από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός της στρατηγικής είναι η αναχαίτιση και καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές δράσεις. Ενδεικτικές δράσεις για την καταπολέμηση της
απάτης, μέσω του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020", είναι οι ακόλουθες:
• Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης για θέματα απάτης (διαδίκτυο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)
• Ανάπτυξη και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης από τη ΜΟΔ ΑΕ, του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και σε τεχνικές
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ελέγχου.
Δράσεις εκπαίδευσης Δικαιούχων για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), θα
πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Δράσεις εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και
της Απάτης, μέσω προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ).
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων .
Υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς και
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Συμμετοχή αρμοδίων της ΕΑΣ, σε σεμινάρια που οργανώνουν αρμόδιοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης και διαφθοράς.
Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφωτικών και τεχνικών συναντήσεων.
Ανάπτυξη και εξειδίκευση μεθοδολογιών, εργαλείων ή/και μηχανισμών για την εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων περιοχών, την
ανίχνευση και την απόκριση σε θέματα απάτης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Δράσεων.
Τεχνικές προσαρμογές ή/και δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση στοιχείων και την
βελτίωση της πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
Χρήση του προγράμματος «Αράχνη».

Η ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων,
καθώς και των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ, θα υποστηριχθεί μέσω παρεμβάσεων για
την στελέχωση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και των υποστηρικτικών δομών υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, την
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ. Επιπλέον, θα καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και
λειτουργίας των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών
και Περιφερειακών), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων αυτών και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στις δομές αυτές περιλαμβάνονται και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις
διαδικασίες ελέγχου των έργων και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και ελέγχου της τήρησης των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων
στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει οριζόντιες ή
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μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, στις οποίες παρεμβάσεις δεν
περιλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών (στελέχωση, μισθοδοσία, λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) ή η κάλυψη του κόστους
εκπόνησης μελετών μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών. Η ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα στηριχθεί στην ουσιαστική
αξιολόγησή τους, η οποία θα υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε φορέα (ή ομάδα φορέων) υλοποίησης έργων / δράσεων και τα
οποία μπορεί να αποτελούν:
• Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων, ανά κατηγορία δικαιούχων και σύμφωνα με την
χαρτογράφηση των φορέων υλοποίησης έργων / δράσεων που ήδη έχει ολοκληρωθεί από την ΜΟΔ Α.Ε.
• Εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τις αποδεδειγμένες ειδικές ανάγκες ενός δικαιούχου, τη φύση των έργων που υλοποιεί κλπ., όπως θα
εξειδικευθούν με βάση τις μελέτες και αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε φορείς που αναλαμβάνουν
να διαχειρίζονται τις χορηγούμενες σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις, να διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της
οργανωτικής τους δομής, ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους, μηχανισμοί εξασφάλισης διαφάνειας κλπ).

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών
Άξονας
προτεραιότητας
ID

T3601

EL

7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Υποστηρικτικά εργαλεία για την
οργάνωση της διαχείρισης που

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα
μέτρησης

Α

Πλήθος

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ
2,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
έργα - Η τιμή του
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δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονταιdomain.emptyString

δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3602

Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και
πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και
πράξειςdomain.emptyString

Πλήθος

16,00 ΟΠΣ

Τ3603

Επιθεωρήσεις ποιοτικού
ελέγχουdomain.emptyString

Πλήθος

37,00 ΟΠΣ

Τ3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
δράσηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντιο έργο
- Η τιμή του δείκτη
αφορά στο σύνολο
του ΕΠ)

Τ3605

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις, έργα τεχνικής
υποστήριξηςdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ

Τ3606

Υποστηρικτικές δομές που
ενισχύονταιdomain.emptyString

Πλήθος

1,00 ΟΠΣ (Οριζόντια
δομή - Η τιμή του
δείκτη αφορά στο
σύνολο του ΕΠ)

Τ3607

Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι
μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΠΤΒdomain.emptyString

Πλήθος

15,00 ΟΠΣ, ΜΟΔ
(Απασχολούμενοι σε
οριζόντια δομή - Η
τιμή του δείκτη
δίνεται pro rata)

Τ3608

Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται

Πλήθος

13,00 ΟΠΣ
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για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους
επάρκειαςdomain.emptyString

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 (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

3.105.385,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

42.169,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

80.321,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ

EL

7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
3.227.875,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ
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7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
3.227.875,00
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1 Χρηματοδοτική συνεισφορά από κάθε ταμείο και ποσά για το αποθεματικό επίδοσης
Πίνακας 17
Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

14.488.123,00

14.373.786,00

15.091.314,00

16.089.717,00

16.604.723,00

16.769.370,00

17.249.671,00

110.666.704,00

Μετάβαση

3.235.878,00

3.210.341,00

3.370.599,00

3.593.589,00

3.708.615,00

3.745.390,00

3.852.664,00

24.717.076,00

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4.756.308,00

4.718.772,00

4.954.329,00

5.282.095,00

5.451.166,00

5.505.218,00

5.662.895,00

36.330.783,00

22.480.309,00

22.302.899,00

23.416.242,00

24.965.401,00

25.764.504,00

26.019.978,00

26.765.230,00

171.714.563,00

Σύνολο
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7.015.937,00

7.049.075,00

6.975.866,00

6.579.983,00

6.629.551,00

6.724.448,00

6.866.997,00

47.841.857,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

2.366.816,00

2.377.994,00

2.353.298,00

2.219.747,00

2.236.469,00

2.268.481,00

2.316.571,00

16.139.376,00

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.999.648,00

2.009.092,00

1.988.227,00

1.875.394,00

1.889.521,00

1.916.568,00

1.957.197,00

13.635.647,00

11.382.401,00

11.436.161,00

11.317.391,00

10.675.124,00

10.755.541,00

10.909.497,00

11.140.765,00

77.616.880,00

Σύνολο
ΕΚΤ
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Ταμείο

ΤΣ
Σύνολο

EL

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

Κύρια ενίσχυση

8.790.745,00

9.807.407,00

9.720.092,00

9.718.708,00

9.744.644,00

10.276.850,00

10.222.208,00

68.280.654,00

42.653.455,00

43.546.467,00

44.453.725,00

45.359.233,00

46.264.689,00

47.206.325,00

48.128.203,00

317.612.097,00
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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

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού
εθνικής συμμετοχής

(b) = (c) + (d)

(a)

(Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος ή
δημόσιο
επιλέξιμο
κόστος)

Συνολική
χρηματοδότηση

Εθνική δημόσια
χρηματοδότηση

Εθνική ιδιωτική
χρηματοδότηση

(c )

(d) (1)

(e) = (a) + (b)

Ποσοστό
συγχρηματοδότηση
ς
(f) = (a) / (e) (2)

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

110.666.704,00

27.666.676,00

27.666.676,00

0,00

138.333.380,00

80,0000000000%

1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Public

19.773.662,00

4.943.416,00

4.943.416,00

0,00

24.717.078,00

79,9999983817%

1

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

32.697.705,00

8.174.427,00

8.174.427,00

0,00

40.872.132,00

79,9999985320%

2

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

47.841.857,00

11.960.465,00

11.960.465,00

0,00

59.802.322,00

79,9999989967%

2

ΕΚΤ

Μετάβαση

Public

12.911.501,00

3.227.876,00

3.227.876,00

0,00

16.139.377,00

79,9999962824%

2

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

12.272.082,00

3.068.021,00

3.068.021,00

0,00

15.340.103,00

79,9999973925%

3

ΤΣ

Public

68.280.654,00

12.049.528,00

12.049.528,00

0,00

80.330.182,00

84,9999991286%

4

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

3.633.078,00

3.633.078,00

3.633.078,00

0,00

7.266.156,00

50,0000000000%

5

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Public

4.943.414,00

4.943.414,00

4.943.414,00

0,00

9.886.828,00

50,0000000000%

6

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Public

1.363.565,00

1.363.565,00

1.363.565,00

0,00

2.727.130,00

50,0000000000%

7

ΕΚΤ

Μετάβαση

Public

3.227.875,00

3.227.875,00

3.227.875,00

0,00

6.455.750,00

50,0000000000%
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Συνεισφορά ΕΤΕπ
(g)

EL

Άξονας
προτεραιό
τητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Βάση για τον
υπολογισμό της
στήριξης της
Ένωσης

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική συμμετοχή

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού
εθνικής συμμετοχής

(b) = (c) + (d)

(a)

(Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος ή
δημόσιο
επιλέξιμο
κόστος)
Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Σύνολο

Συνολική
χρηματοδότηση

Εθνική δημόσια
χρηματοδότηση

Εθνική ιδιωτική
χρηματοδότηση

(c )

(d) (1)

(e) = (a) + (b)

Ποσοστό
συγχρηματοδότηση
ς
(f) = (a) / (e) (2)

110.666.704,00

27.666.676,00

27.666.676,00

0,00

138.333.380,00

80,0000000000%

Μετάβαση

24.717.076,00

9.886.830,00

9.886.830,00

0,00

34.603.906,00

71,4285722542%

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες

36.330.783,00

11.807.505,00

11.807.505,00

0,00

48.138.288,00

75,4716972901%

Σύνολο

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

47.841.857,00

11.960.465,00

11.960.465,00

0,00

59.802.322,00

79,9999989967%

Σύνολο

ΕΚΤ

Μετάβαση

16.139.376,00

6.455.751,00

6.455.751,00

0,00

22.595.127,00

71,4285695318%

Σύνολο

ΕΚΤ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες

13.635.647,00

4.431.586,00

4.431.586,00

0,00

18.067.233,00

75,4716950847%

Σύνολο

ΤΣ

68.280.654,00

12.049.528,00

12.049.528,00

0,00

80.330.182,00

84,9999991286%

317.612.097,00

84.258.341,00

84.258.341,00

0,00

401.870.438,00

79,0334563002%

Γενικό σύνολο

Συνεισφορά ΕΤΕπ
(g)

(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 19: Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
Άξονας προτεραιότητας

Σύνολο

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
(%)

0,00

0,00%
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4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος όσον αφορά
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το
επιχειρησιακό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού
προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
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·
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.
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Πίνακας 20: Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη – ενδεικτικά
ποσά στήριξης μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Ταμείο

Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ (ενδεικτικά) (σε
ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής
ενίσχυσης του ταμείου για το
πρόγραμμα

Σύνολο ΕΚΤ

0,00

0,00%

Σύνολο ΕΤΠΑ

0,00

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

0,00

0,00%

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.
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)

Total

0,00

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)
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).
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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
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
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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
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Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορί
α
περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα
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6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
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7. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
7.1 Αρμόδιες αρχές και φορείς
Πίνακας 23: Αρμόδιες αρχές και φορείς
Αρχή/φορέας

Όνομα αρχής/φορέα και τμήματος ή
μονάδας

Επικεφαλής της
αρχής/του φορέα (θέση)

Διαχειριστική αρχή

Ειδική
Υπηρεσία
Στρατηγικής,
Σχεδιασμού
και
Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Προϊστάμενος
Υπηρεσίας

Ειδικής

Αρχή πιστοποίησης

Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας - Αρχή Πιστοποίησης

Προϊστάμενος της Αρχής
Πιστοποίησης

Αρχή ελέγχου

Υπουργείο Οικονομικών - Αρχή Ελέγχου

Πρόεδρος ΕΔΕΛ

Φορέας
στον
οποίο
η
Επιτροπή θα καταβάλει τις
πληρωμές

Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας - Αρχή Πιστοποίησης

Προϊστάμενος
Πιστοποίησης

Αρχής

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
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» αποτελεί συνέχεια του ΕΠ
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Ως εκ
τούτου, κατά τη διάρκεια της εκπόνησής του, ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι καθώς και τα
μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Κατά τη συγγραφή του, ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητές του σε σχέση με τα άλλα
ΕΠ του ΕΣΠΑ 20214-2020. Η μορφή του διαφέρει από αυτή των άλλων ΕΠ, καθώς οι
παρεμβάσεις του δεν αναπτύσσονται με βάση τους 11 θεματικές στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις επενδυτικές προτεραιότητες, αλλά ουσιαστικά
υποστηρίζει το σύνολο των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Το
ΕΠ Τεχνική Βοήθεια από την ειδική στόχευση και το περιεχόμενό του, προβλέπει
οριζόντιου τύπου υποστήριξη (δομές κλπ), οριζόντιου χαρακτήρα έργα (ΕΣΠΕΛ, ΟΠΣ,
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ, στρατηγικές μελέτες κλπ) και ως εκ τούτου έχει πολύ
συγκεκριμένο και προσδιορισμένο αριθμό δικαιούχων, που είναι κυρίως η ΜΟΔ ΑΕ και
οι Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού
πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με όλους του βασικούς δικαιούχους του προγράμματος
που είναι παράλληλα και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΤΥΕ 20072013. Το σχέδιο του ΕΠ αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, σχολίων, προτάσεων κλπ
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για κάθε πρόγραμμα. Παράλληλα αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«ΔΙΑΥΛΟΣ» η οποία αποτελεί το πεδίο ηλεκτρονικής διαβούλευσης μεταξύ όλων των
φορέων που είναι αρμόδιοι για τις τομεακές και την περιφερειακή πολιτική της χώρας.
Ειδικά σχόλια, προτάσεις ή αντιρρήσεις για το σχέδιο του ΕΠ δεν υπεβλήθησαν.
Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των
εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης, για τη λειτουργία της οποίας λαμβάνονται μέτρα πιο
ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητάς της.
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.

7.2.3 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 θα συνεχίσει και στην
περίοδο 2014-2020 να λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων–
ΕΣΠΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 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 (ενότητα 2.1.1 ΕΣΠΑ 20142020).
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 για το ΕΣΠΑ.
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 (Επ. Παρ.) 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 Επ.
Παρ, η σύνθεση της οποίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον ΚΚΔ για
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εταίρων, παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την
πρόοδο υλοποίησης των ΕΠ από πλευράς εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων, πληρωμών,
προόδου φυσικού αντικειμένου και επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και την
τήρηση των αιρεσιμοτήτων και 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 Επ. Παρ. και την εφαρμογή των αποφάσεών της.
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8.3 Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. Παρ.) του ΕΠ
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ και το συντονισμό των εμπλεκόμενων
φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση θα
συγκροτηθεί Επ. Παρ. του ΕΠ, η οποία εξασφαλίζει και το συντονισμό των ΕΔΕΤ, ενώ
εξετάζει τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους. Η Επ. Παρ.
παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ από πλευράς εντάξεων,
νομικών δεσμεύσεων, πληρωμών, προόδου φυσικού αντικειμένου και επίτευξης των
τεθέντων στόχων, καθώς και την τήρηση των αιρεσιμοτήτων και λαμβάνει αποφάσεις
για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΕΠ. Η Επ. Παρ. 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 Επ. Παρ. 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 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 Επ.
Παρ. 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 Επ. Παρ. 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 Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Υποεπιτροπής Αγροτικής
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Ανάπτυξης-Αλιείας και Θάλασσας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ των
συναφών ΕΠ. Η Υποεπιτροπή διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και το διαχωρισμό
των δράσεων και το πλαίσιο εφαρμογής τους, θεματικά και γεωγραφικά. Οι ΔΑ των
οικείων ΕΠ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των πράξεων.
Ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας περιόδου μέσω του Δικτύου
που έχει δημιουργηθεί για την Έξυπνη Εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ.
2.1), στο οποίο συμμετέχουν η ΕΑΣ, η ΓΓΕΤ, εκπρόσωποι των ΕΔΕΤ και οι
Περιφέρειες. Η εξέλιξη της πολιτικής συντονίζεται, παρακολουθείται και καθοδηγείται
στο πλαίσιο του Δικτύου με τη συμβολή και των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας
& Καινοτομίας, που προβλέπονται στο νέο νόμο για την ΕΤΑΚ στα οποία
εκπροσωπούνται και οι παραγωγικοί φορείς.
Ο συντονισμός της πολιτικής και της διαχείρισης των δράσεων Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα διασφαλίζεται από ενιαίο κέντρο στρατηγικού
σχεδιασμού και υλοποίησης της εθνικής και τομεακής/περφερειακής στρατηγικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη. Για την εξειδίκευση του σχεδιασμού των πολιτικών στους
τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας δημιουργούνται Επιτελικές Δομές στα Υπ.
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας αντίστοιχα, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την
αποτύπωση και την ιεράρχηση της πολιτικής και των σχετικών δράσεων αρμοδιότητάς
τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου. Κάθε
Επιτελική Δομή θα συνεργάζεται με τις ΔΑ των ΕΠ που χρηματοδοτούν σχετικά έργα,
ώστε να συντονιστεί η υλοποίηση των πολιτικών.
Με βάση τα παραπάνω και τις διμερείς συνεργασίες με τα λοιπά ΕΠ, θα υπάρχει
κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων, συνδυάζοντας δράσεις-πόρους
του ΕΠ, συμπληρωματικά με δράσεις-πόρους άλλων ΕΠ.
Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» θα διευρυνθεί η λειτουργία της υφιστάμενης Κοινής Επιτροπής
Συντονισμού, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του
Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Μακρο–περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Στο πλαίσιο
αυτό, θα διασφαλιστεί και η ενεργός συμμετοχή και συντονισμός των Περιφερειακών
Αρχών που εντάσσονται χωρικά στη Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής–Ιονίου αλλά και
των συναρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής και διαχείρισης ΕΠ.
8.4.2 Συντονισμός, συνέργεια, συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης
Ο συντονισμός μεταξύ ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης σε επίπεδο ΕΠ διασφαλίζεται
από τη ΔΑ κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση και θα λάβει υπόψη τις εξής
ενδεικτικές δυνατότητες συνεργειών και συμπληρωματικότητας:
• Δράσεις ΕΤΑΚ (ΕΔΕΤ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, κ.α.)
Θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε συνέργειες δράσεων ΕΤΑΚ που προσδιορίζονται στην
εθνική ή Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με το πρόγραμμα
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων του θεματικού στόχου 1 και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ
2020 διασφαλίζεται από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με την ΕΑΣ με συνδρομή από τη ΔΑ
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για παροχή στοιχείων σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΓΓΕΤ αναλαμβάνει το
συντονισμό των αρμόδιων εθνικών οργάνων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
πολιτικής ΕΤΑΚ και η ΕΑΣ διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες των
δράσεων ΕΔΕΤ και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 σε κεντρικό επίπεδο. Το Δίκτυο για την Έξυπνη
Εξειδίκευση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ. 2.1), αποτελεί
βασικό συντονιστικό εργαλείο για την ανάδειξη συνεργειών δράσεων ΕΤΑΚ μεταξύ των
δύο ενωσιακών μέσων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση τις προτεραιότητες
ΕΤΑΚ των RIS3 και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας.
Υπό τον συντονισμό της ΓΓΕΤ και σε συνεργασία με την ΕΑΣ, τη ΔΑ και τη συμβολή
των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs) του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, αξιοποιούνται ευκαιρίες
για συνέργειες και συμπληρωματικές δράσεις μέσω συνεχούς επικαιροποίησης των
στρατηγικών RIS3 και για τη διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας. Ενδεικτικοί τομείς
συνεργειών και συμπληρωματικότητας ΕΔΕΤ-ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, λαμβάνοντας υπόψη το
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του ΚΚΔ (παρ. Ι) και το έγγραφο εργασίας της ΕΕ “Enabling
synergies between ESIF, Horizon 2020 and other research, innovation and
competitiveness–related Union programmes” (2014):
- Αξιοποίηση της καινοτομίας από την επιχειρηματική κοινότητα (π.χ. δράσεις
μεταφοράς τεχνολογίας, clusters, συνεργασία με κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας.) και
δράσεις υποστήριξης καινοτόμων ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
- Προαγωγή της αριστείας, διεύρυνση της συμμετοχής, αναβάθμιση των ερευνητικών
υποδομών ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού μέσω αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, νέων
δράσεων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 για καινοτόμες δράσεις υποδομής ("Teaming"),
προσέλκυση κορυφαίων καθηγητών και ερευνητικών ομάδων ("Twinning" και "ERA
Chairs"), ενίσχυση και διεθνοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα (“ΜarieCurie 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
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για ΤΠΕ-ΜΜΕ, ως μέρος της πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 –Ψηφιακή Ατζέντα για την
Ευρώπη
- στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω συνεργειών ΕΔΕΤCOSME και δράσεις που υποστηρίζονται από την ΕΙΒ/ΕΙF.
• Δράσεις περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής (ΕΔΕΤ–LIFE)
Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ) και του Προγράμματος LIFE
διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή του Υπουργείου, τη ΔΑ και
την ΕΑΣ, δεδομένου ότι το LIFE αποτελεί μία χρήσιμη συμπληρωματική επιλογή
χρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ για δράσεις περιβάλλοντος.
Θα αναζητηθούν ευκαιρίες δράσεων ΕΤΑΚ προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και
της αλιείας μέσω των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και σε σχέση π.χ. με παγκόσμιες προκλήσεις,
όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, της ενέργειας και του
περιβάλλοντος μέσω δράσεων οικολογικής καινοτομίας και τεχνολογιών του LIFE.
• Δράσεις μεταφορών, ενέργειας, ΤΠΕ (ΕΔΕΤ–CEF)
Μέσω του συντονισμού της ΕΑΣ θα διασφαλίζεται ότι τα έργα που θα υποβάλλονται
προς χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility–CEF, θα ενέχουν την
αναγκαία συμπληρωματικότητα με έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.
• Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΔΕΤ-Τ.Ε.Β.Α)
Αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων του Τ.Ε.Β.Α, το οποίο αποτελεί σημαντικό
συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, με τα ΕΔΕΤ είναι Επιτελική Δομή του Υπ. Εργασίας. Οι δράσεις του
Τ.Ε.Β.Α, τόσο όσον αφορά στην παροχή βασικών αγαθών, όσο και στην παροχή
συνοδευτικών μέτρων θα συνεργούν με δράσεις του ΘΣ9 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» του ΕΚΤ, αλλά και με παρεμφερείς δράσεις
που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
• Δράσεις του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΕΔΕΤ - AMIF)
Σε ότι αφορά στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), που έχει
αυξημένη σημασία για τη χώρα και το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, θα διασφαλιστεί η συνέργεια και η
συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο πλαίσιο των ΕΠ.
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9. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
9.1 Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
Πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής των εκ των
προτέρων αιρεσιμοτήτων και συμμόρφωσης με αυτές (προαιρετικό)
Πίνακας 24: Ισχύοντες εκ των προτέρων όροι και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους
Εκ των προτέρων όρος

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.

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Ναι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

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 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Ναι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

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 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Ναι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
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Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

Στερεάς Ελλάδας)
G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Μερικώς

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

G.5 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Ναι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Ναι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)

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
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1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ

Όχι

2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ
3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ
4 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
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Εκ των προτέρων όρος

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.
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Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

5 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
6 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
7 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ (Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας)
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Εκ των προτέρων όρος

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.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό
και το νομικό πλαίσιο των κρατών
μελών σε σχέση με τη συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων για την προώθηση
της ίσης μεταχείρισης όλων των
ατόμων σε όλη τη διάρκεια της
εκπόνησης και της εφαρμογής των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων για την παροχή
συμβουλών σε θέματα ισότητας των
φύλων στις δραστηριότητες που
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005
- ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)
Εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.

Επεξήγηση

Στο πλαίσιο του
ορίζονται οι κάτωθι:

οικείου

νόμου

Φορείς Προώθησης

Συνήγορος του Πολίτη (για
δημόσιες Υπηρεσίες)

Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης
(παροχή υπηρεσιών-πώληση αγαθών)

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(εργασία, απασχόληση στον ιδιωτικό
τομέα)
Διοικητική Δομή
Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών
της
Διεύθυνσης
Κοινωνικής
Προστασίας
του
Υπουργείου
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

EL
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του
Εθνικού
Κέντρου
Κοινωνικών
Ερευνών
Από τους ως άνω φορείς το ΣΕΠΕ και
η ΟΚΕ αποτελούν μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ.

G.1 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων στο
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της
νομοθεσίας και της πολιτικής της
Ένωσης για την καταπολέμηση των
διακρίσεων.

Ναι

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων στελεχών της διοίκησης
μέσω
εκπαιδευτικών
δράσεων
σχετικών με το περιεχόμενο και την
πρακτική εφαρμογή των Οδηγιών
2000/43/ΕΚ
&
2000/78/ΕΚ
(εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ΣΕΠΕ,
του ΟΑΕΔ, Δικαστικοί, στελέχη του
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
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ».

G.2 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και την
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα
των φύλων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό
και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών
σε σχέση με τη συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων για την ισότητα των
φύλων σε όλη τη διάρκεια της
εκπόνησης και της εφαρμογής των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων για την παροχή
συμβουλών σε θέματα ισότητας των
φύλων στις δραστηριότητες που
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

Ναι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896
(ΦΕΚ207/Α/2010)
Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας
και απασχόλησης − Εναρμόνιση
της κείμενης νομοθεσίας με την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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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ΤΩΝ

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

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
και
περιφερειακό
επίπεδο
και
περιλαμβάνει δράσεις το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων θα υλοποιηθεί από
την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.2 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και την
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα
των φύλων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της
νομοθεσίας και της πολιτικής της
Ένωσης για την ισότητα των φύλων
καθώς και της ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου.

Ναι

Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την
Ουσιαστική Ισότητα των
Φύλων 2014-2020» προβλέπει
να επεκταθούν οι δράσεις
κατάρτισης και επιμόρφωσης
και κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο
εστιάζοντας στα στελέχη των
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».
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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,

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

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

—
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/el/Pages/stati
cNewProgrammingPeriod.aspx

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα

EL

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της

Ναι
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http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cNewProgrammingPeriod.aspx

Επεξήγηση
αλλά και γενικότερα σε στελέχη
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να
υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε
οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη
πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών
μέτρων υπέρ των γυναικών για την
προώθηση της ισότητας των φύλων.

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
αρμοδιότητα
εκπαίδευσης
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ενέταξε
δραστηριότητες εκπαίδευσης

την
των
στις
που
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Εκ των προτέρων όρος

EL

Κριτήρια

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση αριθ.
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής
της Ένωσης και των κρατών μελών για
άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης
της προσβασιμότητας και της
πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
όπως αποτυπώνεται στην ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία, ανάλογα με την
περίπτωση.

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των

3 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την
παρακολούθηση της εφαρμογής του
άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
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 20142020»
(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

154

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
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Εκ των προτέρων όρος

EL

Κριτήρια

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.

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.

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.

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
τον πρωθυπουργό, ένας συντονιστικός
μηχανισμός μέσα στην Κυβέρνηση με
αντικείμενο την εθνική εφαρμογή και
την παρακολούθηση της Σύμβασης.
Με βάση την Αριθμ. Υ 426/14 (ΦΕΚ
523 Β/28-02-2014) ορίστηκε το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
και
ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής
Υποστήριξης
του
Υπουργείου ως το σημείο αναφοράς
για την παρακολούθηση εφαρμογής
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες καθώς και ως συντονιστικός
μηχανισμός για τη διευκόλυνση των
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.

Όχι
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Οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει
δράσεις όπως η ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ
(Ν.
4013/11),
η
σταδιακή
ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της
& η ψήφιση του Νόμου 4281/14. Η
μεταρρύθμιση είναι σε εξέλιξη. Οι
δράσεις που δρομολογούνται είναι:

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
1. Ολοκλήρωση νομικού & θεσμικού
πλαισίου
2. Νομικές & διαδικαστικές ρυθμίσεις
για την ασφαλή και ομοιόμορφη
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ΔΣ
και
την
αντιμετώπιση
των
συνηθέστερων σφαλμάτων
3.
Αποτελεσματικό
σύστημα
δικαστικής
προστασίας
των
οικονομικών φορέων
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
υλοποιήσουν
τις
δράσεις
που
περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο
Δράσης που συμφωνήθηκε την
26.11.2014 με την ΕΕ (στο εξής
«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

EL

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης

Όχι
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Το εθνικό σύστημα ανάθεσης ΔΣ
χαρακτηρίζεται από διαδικασίες οι

EL

Εκ των προτέρων όρος
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

συμβάσεων.

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
οποίες εγγυώνται διαφάνεια.
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1. Νομικές, θεσμικές & διαδικαστικές
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την
αποτελεσματική τήρηση των αρχών
της ΣΛΕΕ στη διαδικασία ανάθεσης
ΔΣ, ιδίως μέσω της συντονιστικής &
ελεγκτικής δράσης της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Νομοθεσία/ κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με την ανάθεση ΔΣ
3. Διαθεσιμότητα εργαλείων &
συστημάτων ΤΠ: ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
υλοποιήσουν
τις
δράσεις
που
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)

EL
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EL

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)

3 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την
ενημέρωση του προσωπικού που
ασχολείται με τη διαχείριση των
κονδυλίων των ΕΔΕΤ.

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

1. Κατάρτιση του προσωπικού
που ασχολείται με την εφαρμογή
των κανόνων ΔΣ της ΕΕ μέσω:
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

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Συντονισμού για το ΕΣΠΑ
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας
για την υλοποίηση και εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

Όχι

Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για
την εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την εφαρμογή των
κανόνων ΔΣ της ΕΕ & έχουν
περιληφθεί ρυθμίσεις στο Ν.4281/14.
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1.
Ύπαρξη
ΕΑΑΔΗΣΥ

κεντρικής

αρχής:

2. Τεχν. 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

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
26.11.14 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.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

EL
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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

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

από το ΠΔΕ & τις λοιπές
ενισχύσεις αρμοδιότητας
ΥΠΑΑΝ, η αρμόδια ΑΜΚΕ
συστήνεται στο ΥΠΑΑΝ, και
ειδικότερα στην ΕΑΣ.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Επεξήγηση
Εκπλήρωση
“Deggendorf”

αρχής

Τήρηση κανόνων ΚΕ καθ΄
όλη τη διάρκεια εξέλιξης ενός
καθεστώτος
Έγκριση
χρηματοδοτικών
εργαλείων (ΜΧΤ) ως προς τη
νομιμότητα τους σε θέματα ΚΕ ενώ
στο ΠΣΣΚΕ καταχωρούνται και οι
ενισχύσεις μέσω των ΜΧΤ
Επιτάχυνση ανακτήσεων για
παράνομες & μη συμβατές ενισχύσεις
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
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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

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

πρόγραμμα κατάρτισης σε
θέματα ΚΕ με στόχο την
ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού των δομών ΕΣΠΑ. Η
διάχυση πληροφοριών στις ΔΑ
θα συνεχιστεί μέσω του site
www.ependyseis .gr/ υποβολή
ηλεκτρονικών ερωτημάτων/
έκδοση οδηγιών &
κατευθύνσεων/ τεχνικών
συναντήσεων, μηχανισμός ο
οποίος ενισχύεται. Ενώ ο
«Δίαυλος» συντελεί στην
ανταλλαγή πληροφοριών.

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.

(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

3 - Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της
διοικητικής ικανότητας σε σχέση με την
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
περί κρατικών ενισχύσεων.

Ναι
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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

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

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

αξιοποιηθεί η τεχνική βοήθεια.
Ενδεικτικές δράσεις:

Επεξήγηση
περιγραφεί αναλυτικά στο νόμο
πλαίσιο της νέας διαχειριστικής
περιόδου 2014-2020.

- εκπαίδευση/ ενημέρωση/
συμβουλευτική υποστήριξη
ΔΑ & εμπλεκόμενων φορέων
- επέκταση/ επικαιροποίηση
του ΠΣΣΚΕ
- συντήρηση/ αναβάθμιση
ηλεκτρονικών μέσων
πληροφόρησης

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

EL

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

163

Οι οδηγίες έχουν ενσωματωθεί
στο εθνικό δίκαιο με τους
νόμους 1650/86, 3010/2002λ
4014/2011 και την ΚΥΑ οικ.
107017/28.8.2006. Εφαρμογή
επίσης έχουν ο νόμος
4014/2011, η ΚΥΑ
37111/2021/2003, η ΚΥΑ
11764/653 και η ΚΥΑ
9269/470/2007.

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

(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 (ΑΕΠΟ)
έργων & δραστηριοτήτων,
καθώς και σχεδίων &
προγραμμάτων
- ΦΕΚ 1817/Β’, ΚΥΑ Αριθμ.
οικ. 30651/2014

EL
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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
Δικτύου (υπ. Αριθμ. 135259/10-4-2012
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
Οι

υπηρεσίες

της

ΕΕ

θα

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

(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
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επεξήγηση
ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του
κριτηρίου.

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
κριτηρίου.

Προεδρικό Διάταγμα 100/2014
(ΦΕΚ 237/Α’/2014)
Απόφαση Α.Π. οικ. 51365/
31.10.2014 του Υπουργού

EL
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

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.

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

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
Παρακολούθησης θα ενσωματωθούν
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.
Εκτιμώμενος

EL
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χρόνος

εκπλήρωσης:

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
31/10/2015

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.

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
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
επιλογής των δράσεων πολιτικής που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Όχι

Εκτιμώμενος
31/12/2014

χρόνος

εκπλήρωσης:
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

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:

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα

Όχι

Εκτιμώμενος
30/04/2016

χρόνος

εκπλήρωσης:
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Εκ των προτέρων όρος
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.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

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

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.

10.
Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος
προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

Υπουργείο Δικαιοσύνης

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω

3.
Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων
οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β - Βλ.
ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ
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Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

των ΕΔΕΤ.

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.

1.
Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων,
προμηθειών, υπηρεσιών (αρθ. 172 ν. 4281/2014) - 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.

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.

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

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω

6.
Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα
τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

18 Απρ 2016

Αρμόδιοι φορείς

των ΕΔΕΤ.

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.

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.

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
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

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων.

2.
Άνοιγμα αγορά παροχής υπηρεσιών eprocurement σε ιδιώτες (διασύνδεση με promitheus_ - Βλ.
ΣΔ(G4)

30 Απρ 2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
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Υπουργείο Δικαιοσύνης
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

των ΕΔΕΤ.
G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

EL

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)

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
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

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων

Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

2.
Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ,
εκπαιδευτικού προγράμματος για Δημόσιες Συμβάσεις για
το 2016

31 Δεκ 2015

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
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
συνεργασίας της ΕΑΣ με φορείς που μπορούν να
παρέχουν σχετικά στοιχεία δεικτών.

30 Ιουν 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑ
Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε
συνεργασία με , την
ΕΥΣΕΚΤ , τις
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

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική
αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.

30 Απρ 2016

ΕΥ ΟΠΣ

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο. Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

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.

στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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

Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων
στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.

30 Ιουν 2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

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

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

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 &

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

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.

στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/
μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)

30 Μαρ 2015

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2015

Αρμόδιοι φορείς
ΕΥΣΕΚΤ
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ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και
ΕΥΘΥ

ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της
ΕΥΣΣΑΑΠ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

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.

στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.
G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: 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

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων
προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ

30 Απρ 2015

ΕΥΣΣΑΑΠ / Μονάδα Β'
Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης
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Αρμόδιοι φορείς
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

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

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου
www.anaptyxi.gov.gr/

30 Απρ 2016

ΕΥ ΟΠΣ - ΜΟΔ ΑΕ
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Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: την επιλογή
δεικτών αποτελεσμάτων για
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιλογής των δράσεων
πολιτικής που
χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα.

Ανάλυση αν η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος
αντανακλά των επιλογή των δράσεων πολιτικής

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

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

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.
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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

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι
πράξεις που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα

Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη
διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων

30 Απρ 2016

ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ
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Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

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.

αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι
πράξεις που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα
αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών.

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών,
σύμφωνα με το αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013.

181

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

30 Απρ 2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με
τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ
και των Διαχειριστικών
Αρχών των Προγραμμάτων
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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
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κρίθηκαν αναγκαίες έχουν ήδη ενσωματωθεί (επίλυση θεμάτων μη επιλέξιμου ΦΠΑ,
πρόβλεψη διαιτησίας για έγγραφα σύμβασης, ορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για
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.
H στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020" δεν
αναπτύσσεται με βάση τους 11 Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και δεν περιλαμβάνει Επενδυτικές Προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, οι παρεμβάσεις του
ΕΠΤΒ δεν έχουν ίδιο θεματικό περιεχόμενο, αλλά είναι υποστηρικτικές της εφαρμογής
των υπόλοιπων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-20. Με αυτό το δεδομένο, το συγκεκριμένο ΕΠ δεν
υπόκειται στις διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των οριζόντιων αρχών και
προτεραιοτήτων (προστασία του περιβάλλοντος, αποδοτικότητα των πόρων, μετριασμός
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, προώθηση ίσων ευκαιριών και αποφυγή
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ) με
τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα υπόλοιπα ΕΠ. Τούτο αναγνωρίζεται άλλωστε ρητώς στο
σχετικό Άρθρο 96, παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 των ΕΔΕΤ της
προγραμματικής περιόδου 2014-20.
Παρ’ όλα αυτά, επί της ουσίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια 20142020" μπορεί να θεωρηθεί ότι έμμεσα υποστηρίζει το σύνολο των οριζόντιων
Κοινοτικών αρχών, πολιτικών και προτεραιοτήτων. Ωστόσο, εφόσον το ΕΠΤΒ
υποστηρίζει τη λειτουργία του συνόλου του συστήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των
επιμέρους ΕΠ (συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές προϋποθέσεις) θα πρέπει
και τα επιμέρους ΕΠ να τηρούν απαρέγκλιτα τις ίδιες αρχές. Επιπρόσθετα, κατά την
διάρκεια εφαρμογής των ΕΠ, μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί ότι το ΕΠΤΒ έμμεσα θα
συμβάλει θετικά προς την ικανοποίηση των προαναφερόμενων οριζόντιων Κοινοτικών
αρχών, πολιτικών και προτεραιοτήτων και μέσω των εκάστοτε Εγκυκλίων, Οδηγών
Εφαρμογής κλπ. που εκδίδονται από τις κεντρικές δομές του ΕΣΠΑ (ΕΥΣ κλπ.) τις
οποίες το ΕΠΤΒ υποστηρίζει, σχετικά με τα κριτήρια επιλογή πράξεων και τις
διαδικασίες επιλογής και εφαρμογής δράσεων / πράξεων με σαφή αναφορά στις
ανωτέρω αρχές και προτεραιότητες.

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
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διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα
άτομα με αναπηρίες.
Η περιγραφή της Ενότητας 11.2 περιλαμβάνεται στην περιγραφή της Ενότητας 11.1

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.
Η περιγραφή της Ενότητας 11.3 περιλαμβάνεται στην περιγραφή της Ενότητας 11.1
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12. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.3 Σχετικοί εταίροι που συμμετέχουν στην εκπόνηση του προγράμματος
12.3. Λίστα των εταίρων που συμμετείχαν στην προετοιμασία του ΕΠ.
Το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», κατά τη διάρκεια κατάρτισης, γνωστοποιήθηκε στους φορείς, οι
οποίοι εμπλέκονται στην κατάρτιση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ, καθώς και στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι ήταν μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», κατά την περίοδο 2007-2013. Όλες οι
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν λήφθηκαν υπόψη.
Λίστα των εταίρων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού τα Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.)
Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.)
Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ.
Αρχή Πιστοποίησης
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε)
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
ΕΚΤ (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ενίσχυση τα Προσπελασιμότητας»
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
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Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου

Τύπος εγγράφου

Ημερομηνία
εγγράφου

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής

Άθροισμα
ελέγχου

Αρχεία

Ημερομηνία
αποστολής

Εστάλη από

Σχέδιο δράσης για την
εκπλήρωση της 4ης γενικής
εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας

Τεκμηρίωση σχετικά με
την εκτίμηση της
δυνατότητας εφαρμογής
και της εκπλήρωσης των
εκ των προτέρων όρων

12 Δεκ 2014

722560942

Σχέδιο δράσης για την 4η γενική εκ των
προτέρων αιρεσιμότητα

12 Δεκ 2014

nioannfi

Σχέδιο έκθεσης για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση

Σχέδιο έκθεσης για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση

12 Δεκ 2014

2114835175

Σχέδιο έκθεσης για την εκ των προτέρων
αξιολόγηση

12 Δεκ 2014

nioannfi

Άθροισμα ελέγχου για όλα τα αναλυτικά δεδομένα: 12297676
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