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Ειςαγωγό  

Οι εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ αποτελούν προώποθϋςεισ που εξαςφαλύζουν το 

αναγκαύο πλαύςιο ρυθμύςεων και ςυνθηκών για την ουςιαςτικό υποςτόριξη από τα 

Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςτο πλαύςιο του Εταιρικού υμφώνου 

για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ. Οι αιρεςιμότητεσ διακρύνονται ςε γενικϋσ και θεματικϋσ 

και εφαρμόζονται ςε όλα τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 ςύμφωνα με το 

Ωρθρο 19 και το Παρϊρτημα ΦΙ του Κανονιςμού 1303/2013 «περύ καθοριςμού των 

κοινών διατϊξεων», το ϊρθρο 9 και το Παρϊρτημα V του Κανονιςμού 1305/2013 για τη 

«ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ)» και το ϊρθρο 11 και το Παρϊρτημα IV του Κανονιςμού 508/2014 

για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ.   

Σα βόματα για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων εύναι: 

Αρχικϊ προςδιορύζονται οι εφαρμοςτϋεσ αιρεςιμότητεσ ςτο Πρόγραμμα με βϊςη τουσ 

ειδικούσ ςτόχουσ και τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που ϋχουν ενςωματωθεύ ςε αυτό. 

τη ςυνϋχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηςη των αιρεςιμοτότων από το Κρϊτοσ – 

Μϋλοσ ςε ςυμφωνύα με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των 

αιρεςιμοτότων προςδιορύςτηκαν  όλεσ οι εμπλεκόμενεσ Τπηρεςύεσ που ϋχουν την 

αρμοδιότητα εκπλόρωςησ των απαιτόςεων των επιμϋρουσ κριτηρύων των 

αιρεςιμοτότων και αποτυπώθηκε η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων από την 

ΕΑ/ΕΤΑ κατόπιν ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ με τισ ελληνικϋσ 

Τπηρεςύεσ και τισ Τπηρεςύεσ τησ ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηςη ϋγινε με γνώμονα τισ απαιτόςεισ  

των κριτηρύων και την εξειδύκευςό τουσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό και το ςχετικό 

Guidance τησ Ε.Ε. 

Σα κριτόρια των αιρεςιμοτότων αξιολογούνται με : ΝΑΙ/ΟΦΙ ενώ οι αιρεςιμότητεσ με 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ. Ειδικότερα, η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΝΑΙ όταν όλα 

τα κριτόρια αξιολογούνται με ΝΑΙ. Η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΜΕΡΙΚΨ, 

όταν ϋςτω ϋνα κριτόριο αξιολογεύται με ΟΦΙ. Σϋλοσ, η αυτοαξιολόγηςη εύναι ΟΦΙ όταν 

όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με ΟΦΙ.    

το πλαύςιο του εγκεκριμϋνου Περιφερειακού Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ  

«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» ϋχουν ενςωματωθεύ 27 εκ των 

προτϋρων αιρεςιμότητεσ (7 γενικϋσ και 20 θεματικϋσ) με βϊςη τισ επενδυτικϋσ 

προτεραιότητεσ και τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ.  

τον Πύνακα Ι αποτυπώνεται η ςυνολικό αξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των εκ των 

προτϋρων αιρεςιμοτότων όπωσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτο Πρόγραμμα.  

τουσ Πύνακεσ ΙΙ (ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) 

παρουςιϊζεται η πρόοδοσ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων με βϊςη 

τισ ενϋργειεσ που ϋχουν περιγραφεύ ςτα επιμϋρουσ ςχϋδια δρϊςησ, η εκτιμώμενη 

ημερομηνύα εκπλόρωςησ όπωσ ϋχει αποτυπωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Πρόγραμμα και οι 

φορεύσ που εύναι αρμόδιοι για την εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων που δεν 

εκπληρώνονται ό εκπληρώνονται μερικώσ.     
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ΠΙΝΑΚΑ Ι 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ 
ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Θεματικϋσ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΨ ΟΦΙ ύνολο 

ΕΣΠΑ, Σαμεύο 
υνοχόσ 

4 4 4 12 

ΕΚΣ 2 6 0 8 

ύνολο Θεματικών 
αιρεςιμοτότων  

6 10 4 20 

Γενικϋσ 5 1 1 7 

ύνολο 
αιρεςιμοτότων 

11 11 5 27 

 

Παρακϊτω, με μαύρο χρώμα αποτυπώνεται ανϊ αιρεςιμότητα, η εκπλόρωςη κατϊ την 

ϋγκριςη του ΕΠ ενώ με κόκκινο  χρώμα η τρϋχουςα κατϊςταςη με βϊςη την 

αυτοαξιολόγηςη τησ χώρασ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ΝΑΙ 

 

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

ΝΑΙ 28/2/2015 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ 

Ε.Π. & ΓΓΕΣ 

 Οι ςτρατηγικϋσ για την 
Ϊξυπνη Εξειδύκευςη (Εθνικό 
και 13 Περιφερειακϋσ) ϋχουν 
καταρτιςτεύ και ϋχουν 
αποςταλεύ ςτην Ε.Ε.  

 Οι υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. ϋχουν 
αποςτεύλει ςχετικϋσ 
επιςτολϋσ (14) με βϊςη τισ 
οπούεσ υπϊρχει ςυμφωνύα με 
την Ελλϊδα ωσ προσ την 
εκπλόρωςη των απαιτόςεων 
τησ αιρεςιμότητασ. 

 Ο μηχανιςμόσ 
παρακολούθηςησ εύναι ςε 
τελικό ςτϊδιο διαμόρφωςησ.  

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

NAI   

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

ΝΑΙ   

4. περιϋχει μηχανιςμό 
παρακολούθηςησ 

ΝΑΙ   

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

NAI   

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

ΜΕΡΙΚΨ 

 

 

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

NAI   Σο χρονοδιϊγραμμα εκπλόρωςησ 
των ενεργειών που ϋχουν 
αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ 
τησ αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει 
ςημαντικό υςτϋρηςη.  

 

Οι ενϋργειεσ που ϋχουν γύνει εύναι: 

 Θεςμοθετόθηκε κεντρικό 
δομό ενιαύου ςυντονιςμού 
πολιτικόσ και υλοπούηςησ 
δρϊςεων ΣΠΕ με τη ςύςταςη 
τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Χηφιακόσ Πολιτικόσ (Ν 
4389/2016, 27.05.2016). 

2. προώπολογιςμό και ιερϊρχηςη 
των προτεραιοτότων των 
δρϊςεων μϋςω ανϊλυςησ SWOT 
ό παρεμφερούσ ανϊλυςησ, 
ςύμφωνα με τον πύνακα 
αποτελεςμϊτων του ψηφιακού 
θεματολογύου για την Ευρώπη 

ΟΦΙ 31/3/2015  Γενικό 

Γραμματεύα 

Σηλεπικοινωνιών 

και Σαχυδρομεύων  

 Γενικό 

Γραμματεύα 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

πρωτοβουλιών διαςυνοριακόσ 
ςυνεργαςύασ 

Δημοςύων 

Επενδύςεων - 

ΕΠΑ 

 υγκροτόθηκε Ομϊδα 
Εργαςύασ από το Γενικό 
Γραμματϋα Χηφιακόσ 
Πολιτικόσ για την 
εκπλόρωςη των απαιτόςεων 
που αφορούν την 
αιρεςιμότητα 2.1 

 Εκτιμώμενη ημ/νια 
αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. 
επικαιροποιημϋνου ςχεδύου 
ςτρατηγικόσ για την  
Χηφιακό Ανϊπτυξη : 
10/10/2016. 

 Εκτιμώμενη ημ/νια 
υποβολόσ τελικού κειμϋνου 
ςτρατηγικόσ:30/10/2016   

 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

 5. αξιολόγηςη των αναγκών για 
την ενύςχυςη των ικανοτότων 
ςτισ ΣΠΕ 

ΟΦΙ  31/3/2015  Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών 
και Σαχυδρομεύων  

 Γενικό Γραμματεύα 
Δημοςύων 
Επενδύςεων – ΕΠΑ 

3.1 Τλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων 
ενεργειών για την προώθηςη 

ΝΑΙ 1. Οι ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ 
εύναι: 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

 Μϋτρα για τη μεύωςη του 
κόςτουσ και  του χρόνου 
ύδρυςησ επιχειρόςεων 
λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ 
ςτόχουσ του Small Business 
Act  

2. Μϋτρα για την χορόγηςη 
αδειών ϋναρξησ και 
ϊςκηςησ τησ ειδικότερησ 
δραςτηριότητασ τησ 
επιχειρόςεισ 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ΜΕΡΙΚΨ 1. Θϋςπιςη μϋτρων για τη 
διαςφϊλιςη των ελϊχιςτων 
απαιτόςεων που αφορούν ςτην 
ενεργειακό απόδοςη κτηρύων 
ςύμφωνα με το Ωρθρο 3, το 
Ωρθρο 4 και το Ωρθρο 5 τησ 
Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ 

ΟΦΙ 30/9/2015 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ & 
Ενϋργειασ, Δ/νςη 
Ενεργειακών 
Πολιτικών και 
Ενεργειακόσ 
Αποδοτικότητασ 

 υςτϊθηκε Επιτροπό 
υντονιςμού για την 
επικαιροπούηςη τησ εθνικόσ 
νομοθεςύασ για την 
ενεργειακό απόδοςη των 
κτιρύων ςτο Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ και 
Ενϋργειασ (ΤΑ ΑΠ 
170914/109 22/01/2016)  

 Εκπονούνται οι 3 εκθϋςεισ 
για τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ 
(μονοκατοικύεσ, 
πολυκατοικύεσ, γραφεύα).  

 Η ϋκθεςη για τισ 
μονοκατοικύεσ 
ολοκληρώθηκε και ςτϊλθηκε 
ςτην Ε.Ε..  

 Η ϋκθεςη για τισ 
πολυκατοικύεσ θα 
ολοκληρωθεύ μϋχρι 
30/09/2016. 

 Η ϋκθεςη για τα γραφεύα θα 
ολοκληρωθεύ εντόσ του 
Νοεμβρύου 2016. Με βϊςη τα 
αποτελϋςματα των 
εκθϋςεων θα αποφαςιςτεύ 
αν απαιτεύται τροποπούηςη 
του ΚΕΝΑΚ.  

 
Νϋα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλόρωςησ: 31/ 12/2016  

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

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

11 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ. 

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

ΝΑΙ  Τπουργεύο 

Περιβϊλλοντοσ & 

Ενϋργειασ, Δ/νςη 

Ενεργειακών 

Πολιτικών και 

Ενεργειακόσ 

Αποδοτικότητασ 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
του κριτηρύου.  

Η κατϊρτιςη μϋτρων 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουϊριο 
2015 και ο ςχετικόσ ςτρατηγικόσ 
ςχεδιαςμόσ απεςτϊλη ςτην ΕΕ.  

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ 1. Να  ϋχουν διαμορφωθεύ διαφανό 
ςχόματα υποςτόριξησ να 
διαςφαλύζεται προτεραιότητα 
πρόςβαςησ ςτο ηλεκτρικό 
δύκτυο ό εγγυημϋνη πρόςβαςη 
και προτεραιότητα ςτη διανομό, 
να ϋχουν διαμορφωθεύ 
τυποποιημϋνοι κανόνεσ ςχετικϊ 
με την κατανομό και τον 
επιμεριςμό του κόςτουσ των 
τεχνικών προςαρμογών που να 
ϋχουν δημοςιοποιηθεύ ςύμφωνα 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 
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ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

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

ΝΑΙ    

5.1 Πρόληψη και διαχεύριςη 
κινδύνων: Εθνικϋσ ό 
περιφερειακϋσ εκτιμόςεισ 
επικινδυνότητασ για την 
διαχεύριςη φυςικών 
καταςτροφών λαμβϊνοντασ 
υπόψη την προςαρμογό ςτην 
κλιματικό αλλαγό  

ΝΑΙ — Να ϋχει καταρτιςθεύ μύα εθνικό ό 
περιφερειακό εκτύμηςη 
επικινδυνότητασ με τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα: 

ΝΑΙ    

2. Περιγραφό τησ διαδικαςύασ, τησ 
μεθοδολογύασ, των μεθόδων και 
των μη ευαύςθητων δεδομϋνων 
που χρηςιμοποιούνται για την 
εκτύμηςη επικινδυνότητασ 
καθώσ τησ και τα βαςιζόμενα 
τησ ςχετικϋσ επικινδυνότητεσ 
κριτόρια για την ιερϊρχηςη των 
επενδύςεων 

ΝΑΙ    

3. Περιγραφό ςεναρύων  ενόσ μόνο  
κινδύνου και πολλαπλών 
κινδύνων 

 

ΝΑΙ    

4. Να ϋχουν ληφθεύ υπόψη, όπου 
απαιτούνται, οι εθνικϋσ 
ςτρατηγικϋσ προςαρμογόσ ςτην 
κλιματικό αλλαγό 

ΝΑΙ    

6.1 Σομϋασ υδατικών πόρων: 
Ύπαρξη (α) τιμολογιακόσ 
πολιτικόσ για το νερό που θα 
παρϋχει επαρκό κύνητρα τησ 

ΟΦΙ 1. ε τομεύσ που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
και Σαμεύο υνοχόσ, το Κρϊτοσ 
Μϋλοσ να ϋχει διαςφαλύςει τη 

ΟΦΙ H τελικό 

διαμόρφωςη και 

ϋγκριςη τησ 

τιμολογιακόσ 

ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 

Γραμματεύα Τδϊτων/ 

Εθνικό Επιτροπό 

 Τλοποιούνται οι ενϋργειεσ 
που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο 
χϋδιο Δρϊςησ.  

 Η μελϋτη για την 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

χρόςτεσ για την αποδοτικό 
χρόςη υδατικών πόρων και (β) 
μιασ επαρκούσ ςυνειςφορϊσ 
των διαφορών χρόςεων του 
νερού ςτην ανϊκτηςη του 
κόςτουσ των υπηρεςιών 
ύδρευςησ ςε ποςοςτό που θα 
καθοριςθεύ ςτα εγκεκριμϋνα 
ςχϋδια διαχεύριςησ λεκανών 
απορροόσ ποταμών, για 
επενδύςεισ που υποςτηρύζονται 
από Προγρϊμματα 

ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ 
χρόςεων νερού ςτην ανϊκτηςη 
του κόςτουσ των υπηρεςιών 
νερού  ανϊ τομϋα, ςύμφωνα με 
το Ωρθρο 9, παρϊγραφοσ 1, 
πρώτο εδϊφιο τησ Οδηγύασ 
2000/60/EΚ, λαμβϊνοντασ 
υπόψη, όπου απαιτεύται, των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
και οικονομικών επιπτώςεων 
τησ αποκατϊςταςησ καθώσ και 
τισ γεωγραφικϋσ και κλιματικϋσ 
ςυνθόκεσ τησ περιφϋρειασ ό των 
περιφερειών τισ οπούεσ αφορϊ. 

 

πολιτικόσ για την 

ύδρευςη αναμϋνεται 

να ολοκληρωθεύ ϋωσ 

τισ 30/4/2016 και 

για τισ λοιπϋσ 

χρόςεισ ύδατοσ 

μϋχρι 30/9/2016. 

Τδϊτων τιμολογιακό πολιτικό για 
όλεσ τισ χρόςεισ ϋχει 
εκπονηθεύ υπό την επύβλεψη 
τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ 
Τδϊτων.  

 25/11/2015: υγκροτόθηκε 
η Γνωμοδοτικό Επιτροπό 
Τδϊτων.  

 22/4/2016: Ολοκληρώθηκε 
η διαβούλευςη  με τη 
Γνωμοδοτικό Επιτροπό 
Τδϊτων  

 30/4/2016: Διαμορφώθηκε 
τελικό ΚΤΑ διαμόρφωςησ 
τιμολογιακόσ πολιτικόσ για 
όλεσ τισ χρόςεισ του νερού  

 27/6/2016 : Κοινοπούηςη 
του ςχεδύου ΚΤΑ ςτη DG 
ENV 

 12/9/2016 : ολοκλόρωςη 
τησ διαβούλευςησ επύ του 
ςχεδύου ΚΤΑ ςε εθνικό 
επύπεδο 

 Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 
διαβούλευςησ αναμϋνεται η 
υπογραφό τησ ΚΤΑ για την 
για την τιμολογιακό 
πολιτικό για όλεσ τισ χρόςεισ 
του νερού.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 
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ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

2. Η ϋγκριςη ςχεδύου διαχεύριςησ 
λεκϊνησ απορροόσ ποταμού για 
την περιοχό λεκϊνησ απορροόσ 
ποταμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 
13 τησ οδηγύασ 2000/60/ΕΚ. 

ΟΦΙ 31/3/2015 : 
Ολοκλόρωςη και 
ϋγκριςη των 
χεδύων Διαχεύριςησ 
για τα Τδατικϊ 
Διαμερύςματα  
31/12/2015 : 2οσ 
κύκλοσ χεδύων 
Διαχεύριςησ για τα 
Τδατικϊ 
Διαμερύςματα 

ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων  
Εθνικό Επιτροπό 
Τδϊτων 

 Με Αποφϊςεισ τησ Εθνικόσ 
Επιτροπόσ Τδϊτων ϋχουν 
εγκριθεύ  τα 14 χϋδια 
Διαχεύριςησ Λεκανών 
Απορροόσ (Αττικόσ, Ανατ. 
τερεϊσ Ελλϊδασ, Βόρειασ 
Πελοποννόςου, Ανατολικόσ 
Πελοποννόςου, Δυτικόσ 
Πελοποννόςου, Ηπεύρου, 
Θρϊκησ και Ανατολικόσ, 
Κεντρικόσ και Δυτικόσ 
Μακεδονύασ, Δυτικόσ 
τερεϊσ, Θεςςαλύασ, Κρότησ 
και Νόςων Αιγαύου).  

 Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
ϊρςησ τησ αυτοδϋςμευςησ 
για τα Π.Ε.Π. Κρότησ, 
Βορεύου Αιγαύου και  Νοτύου 
Αιγαύου με ςχετικό επιςτολό 
τησ ΕΕ 
(Ares(2016)1914922- 
22/04/2016). 

 Η ικανοπούηςη των 
απαιτόςεων του κριτηρύου 
θα ικανοποιηθεύ με την 
υλοπούηςη του ϋργου τησ 
αυτεπιςταςύασ τησ Ειδικόσ 
Γραμματεύασ Τδϊτων 
 

Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 

εκπλήρωςησ: 31/ 12/2016 

6.2 Προώθηςη οικονομικϊ και 
περιβαλλοντικϊ βιώςιμων 
επενδύςεων ςτον τομϋα 

ΜΕΡΙΚΨ 

 

1. Να  ϋχει υποβληθεύ προσ την 
Επιτροπό ϋκθεςη προόδου ωσ 
προσ τουσ ςτόχουσ του Ωρθρου 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 
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ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

αποβλότων, ιδύωσ με την 
ανϊπτυξη ςχεδύων διαχεύριςησ 
αποβλότων ςύμφωνα με την 
Οδηγύα 2008/98/EC για τα 
απόβλητα και ςύμφωνα με την 
ιερϊρχηςη των αποβλότων 

 11 τησ Οδηγύασ 2008/98/EΚ και 
ωσ προσ τισ ςτοχευμϋνεσ 
ενϋργειεσ για την επύτευξη των 
ςτόχων που τύθενται ςτο ϊρθρο 
11 τησ Οδηγύασ 2008/98/ΕΚ 

2. Να  υπϊρχει ϋνα ό περιςςότερα 
ςχϋδια διαχεύριςησ αποβλότων 
ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 
Ωρθρου 28 τησ Οδηγύασ 
2008/98/EΚ. 

ΟΦΙ ΕΔΑ: 15/3/2015 

ΠΕΔΑ: 30/9/2015 

 

 

 

  

 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ & 
Ενϋργειασ/Διεύθυνς
η Προςταςύασ 
Βιοποικιλότητασ, 
Εδϊφουσ & 
Διαχεύριςησ 
Αποβλότων/Σμόμα 
Αςτικών, 
Βιομηχανικών & 
υναφών 
Αποβλότων 

 Οι αρμόδιοι φορεύσ 
για την εκπόνηςη 
και υλοπούηςη των 
ΠΕΔΑ 
(Περιφερειακού 
ΥΟΔΑ του 
Ν_4071/2012, 
Περιφϋρειεσ ) 

 Ο ΕΔΑ εύναι ςε ιςχύ 
http://www.ypeka.gr/LinkCl
ick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJ
Vk=&tabid=238&language=e
l-GR. 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
ϊρςησ τησ αυτοδϋςμευςησ 
για τα 7 ΠΕΠ και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ με ςχετικό 
επιςτολό τησ ΕΕ (Ares(2016) 
1914882 – 22/04/2016.  

 το πλαύςιο τησ 
αυτοδϋςμευςησ  για το ΠΕΠ 
Βορεύου Αιγαύου, εςτϊλη 
επιςτολό τησ Ε.Ε.  για να 
δημοςιοποιηθεύ πρόςκληςη 
για υποβολό προτϊςεων 
(Ref. Ares(2016)5439557 - 
19/09/2016).  

 Σο χρονοδιϊγραμμα 
εκπλόρωςησ των ενεργειών 
που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο 
χϋδιο Δρϊςησ τησ 
αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει 
υςτϋρηςη ςε ςχϋςη με την 
ϋγκριςη των ΠΕΔΑ. 

 

 Η διαδικαςύα υποβολόσ, 
ϋγκριςησ και υιοθϋτηςησ των 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΠΕΔΑ εύναι ςε εξϋλιξη.  
 Ϊχουν υποβληθεύ και οι 13 

φϊκελοι ΠΕΔΑ ςτην 
αρμόδια Τπηρεςύα του 
ΤΠΕΝ.  

 Ϊχουν υπογραφεύ οι ΚΤΑ 
των ΠΕΔΑ για την Ϋπειρο, 
τη Θεςςαλύα και την Κρότη. 

 
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωςησ : 30/11/2016 

3. Σο Κρϊτοσ Μϋλοσ να ϋχει 
θεςπύςει προγρϊμματα 
πρόληψησ δημιουργύασ 
αποβλότων, όπωσ απαιτεύται 
από τον Ωρθρο 29 τησ Οδηγύασ. 

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Διεύθυνςη 

Προςταςύασ 

Βιοποικιλότητασ, 

Εδϊφουσ & 

Διαχεύριςησ 

Αποβλότων/Σμόμα 

Αςτικών, 

Βιομηχανικών & 

υναφών Αποβλότων 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 

του κριτηρύου. 

Σο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ 
ϋχει ολοκληρωθεύ και ϋχει 
αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 
Τπουργεύου Παραγωγικόσ 
Αναςυγκρότηςησ, Περιβϊλλοντοσ 
& Ενϋργειασ με ημερομηνύα 
31/12/2014. 

4. Να  ϋχουν υιοθετηθεύ τα 
αναγκαύα μϋτρα για την 
επύτευξη του ςτόχου τησ 
επαναχρηςιμοπούηςησ και 
ανακύκλωςησ ϋωσ το 2020, 
ςύμφωνα με το Ωρθρο 11.2 τησ 
Οδηγύασ 2008/98/EΚ 

OXI 30/9/2015 ΤΠΑΠΕΝ/Διεύθυνςη 

Προςταςύασ 

Βιοποικιλότητασ, 

Εδϊφουσ & 

Διαχεύριςησ 

Αποβλότων/Σμόμα 

Αςτικών, 

Βιομηχανικών & 

υναφών Αποβλότων 

• Σα μϋτρα για την επύτευξη 
του ςτόχου τησ 
ανακύκλωςησ ϋωσ το 2020 
υπϊρχουν ςτο Ν. 4042 αλλϊ 
διαχϋονται και ςε ϊλλα 
νομοθετόματα. 
Περιγρϊφονται ςτον ΕΔΑ 
και εξειδικεύονται ςτουσ 
ΠΕΔΑ 

 

Η εκπλόρωςη του κριτηρύου 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ακολουθεύ το χρονοδιϊγραμμα 
των ΠΕΔΑ. 

7.1 

 

Μεταφορϋσ: Η ύπαρξη ενόσ 
ςυνολικού ςχεδύου/ων ό 
πλαιςύου/ων για τισ επενδύςεισ 
μεταφορών ςύμφωνα με το 
θεςμικό ςύςτημα των κρατών 
μελών (που περιλαμβϊνει τισ 
δημόςιεσ μεταφορϋσ ςε 
περιφερειακό και τοπικό 
επύπεδο) το οπούο υποςτηρύζει 
την ανϊπτυξη υποδομών και 
βελτιώνει τισ ςυνδϋςεισ με το 
αναλυτικό και βαςικό δύκτυο 
ΔΕΔ-Μ. 

ΜΕΡΙΚΨ 

 

1. Η ύπαρξη ςυνολικού/ών 
ςχεδύου/ων ό πλαιςύου/ων για 
τισ επενδύςεισ μεταφορών το 
οπούο ικανοποιεύ τισ νομικϋσ 
απαιτόςεισ για ςτρατηγικό 
περιβαλλοντικό εκτύμηςη και το 
οπούο καθορύζει: 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
του κριτηρύου. 

Σο ΠΕΜ ϋχει εγκριθεύ με ςχετικό 
Απόφαςη του Γενικού  
Γραμματϋα του Τπουργεύου 
Τποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων (Α.Π. 2031 / Υ.97 ΑΔΑ 
ΒΖΗΑ1- ΦΔΖ)  

2. τη ςυμβολό ςτον Ενιαύο 
Ευρωπαώκό Φώρο Μεταφορών 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 του 
κανονιςμού (ΕΕ) αριθ.  
1315/2013 του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου (5 ), 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
προτεραιοτότων για επενδύςεισ:  

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

3. ςτο βαςικό ΔΕΔ-Μ και ςτο 
αναλυτικό δύκτυο όπου 
προβλϋπονται επενδύςεισ από 
το ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ 
και 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

4. δευτερογενεύσ ςυνδϋςεισ 

 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

5. μύα  ςειρϊ ρεαλιςτικών και 
ώριμων ϋργων για τα οπούα 
προβλϋπεται ςτόριξη από το 
ΕΣΠΑ και το Σαμεύο υνοχόσ 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

 6. μϋτρα για να εξαςφαλιςτεύ η 
ικανότητα των ενδιϊμεςων 
φορϋων και των δικαιούχων για 
να παρϊγουν τη ςειρϊ ϋργων. 

ΟΦΙ 

 

28/2/2015 Τπουργεύο Οικονομύασ Οι απαιτόςεισ του κριτηρύου 
καλύπτονται με ςχετικϋσ 
ρυθμύςεισ που ϋχουν 
ενςωματωθεύ: 

 ςτον ςχεδιαςμό του 
υςτόματοσ Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου (ΔΕ) τησ ΠΠ 2014-
2020 ςυμπεριλαμβανομϋνου 
του Οδηγού Αξιολόγηςησ 
πρϊξεων (ϋχουν καταρτιςτεύ 
από την ΕΑ/ΕΤΘΤ) 

 ςτην ΤΑ που προβλϋπει τα 
μϋτρα υποςτόριξησ των 
Δικαιούχων ϋργων 
μεταφορών (ϋχει 
καταρτιςτεύ από την 
ΕΑ/ΕΤΘΤ) 

 ςε ρυθμύςεισ του 
υφιςτϊμενου θεςμικού 
πλαιςύου που ςτόχο ϋχουν 
την επιτϊχυνςη τησ 
υλοπούηςησ των 
ςυγχρηματοδοτούμενων 
ϋργων 

Η ΕΑ αποτύπωςε ςυνοπτικϊ την 
προςϋγγιςη για την κϊλυψη των 
απαιτόςεων του κριτηρύου και  
απϋςτειλε την πρόταςό τησ ςτην 
ΕΕ για διαβούλευςη μϋςω τησ 
ηλεκτρονικόσ βϊςησ SFC (Α.Π. 
50651 / EΤΑ 962 16.05.2016). 
Εκκρεμεύ απϊντηςη τησ Ε.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

7.2 

 

 

ιδηροδρομικό δύκτυο: Η 
ύπαρξη ςτο ςυνολικό ςχϋδιο/-α 
ό πλαύςιο/-α για τισ μεταφορϋσ 
ειδικού τμόματοσ για την 
ανϊπτυξη των ςιδηροδρόμων 
ςύμφωνα με το θεςμικό 
ςύςτημα των κρατών μελών 
(που περιλαμβϊνει τισ δημόςιεσ 
μεταφορϋσ ςε περιφερειακό και 
τοπικό επύπεδο) το οπούο 
υποςτηρύζει την ανϊπτυξη 
υποδομών και βελτιώνει τισ 
ςυνδϋςεισ με το αναλυτικό και 
βαςικό δύκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι 
επενδύςεισ καλύπτουν τα 
κινητϊ ςτοιχεύα ενεργητικού 
και τη διαλειτουργικότητα και 
δημιουργύα ικανοτότων. 

ΜΕΡΙΚΨ 1. Ύπαρξη τμόματοσ για την 
ανϊπτυξη των ςιδηροδρόμων 
ςτο ςχϋδιο ό ςχϋδια ό πλαύςιο/-
α μεταφορών, όπωσ καθορύζεται 
ανωτϋρω, το οπούο ικανοποιεύ 
τισ νομικϋσ απαιτόςεισ για 
ςτρατηγικό περιβαλλοντικό 
εκτύμηςη (ΠΕ) και καθορύζει 
ςειρϊ ρεαλιςτικών και ώριμων 
ϋργων (ςυμπεριλαμβϊνοντασ 
χρονοδιϊγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαύςιο)· 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Όπωσ αιρεςιμότητα 7.1  

2. Μϋτρα  για  να εξαςφαλιςτεύ η 
ικανότητα των ενδιϊμεςων 
φορϋων και των δικαιούχων για 
να παρϊγουν τη ςειρϊ ϋργων. 

ΟΦΙ 

 

28/2/2015 Τπουργεύο Οικονομύασ Όπωσ αιρεςιμότητα 7.1 

7.3 Λοιπού τρόποι μεταφορϊσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
εςωτερικών πλωτών οδών και 
των θαλϊςςιων μεταφορών, 
των λιμϋνων, των 
πολυτροπικών ςυνδϋςεων και 
των υποδομών αερολιμϋνων: Η 
ύπαρξη ςτο ςυνολικό ςχϋδιο/-α 
ό πλαύςιο/-α για τισ μεταφορϋσ 
ειδικού τμόματοσ για τισ 
εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδούσ και 
τισ θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ, τουσ 
λιμϋνεσ, τισ πολυτροπικϋσ 
ςυνδϋςεισ και τισ υποδομϋσ 
αερολιμϋνων, το οπούο 
ςυνειςφϋρει ςτη βελτύωςη των 

ΜΕΡΙΚΨ 

 

1. Η ύπαρξη τμόματοσ για τισ 
εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδούσ και τισ 
θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ, τουσ 
λιμϋνεσ, τισ πολυτροπικϋσ 
ςυνδϋςεισ και τισ υποδομϋσ  

2. αερολιμϋνων ςτο ςχϋδιο ό 
ςχϋδια ό πλαύςιο/-α μεταφορών, 
το οπούο:  

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Όπωσ αιρεςιμότητα 7.1 

3. πληρού τισ νομικϋσ απαιτόςεισ 
για ςτρατηγικό περιβαλλοντικό 
εκτύμηςη 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

4. καθορύζει ςειρϊ ρεαλιςτικών και 
ώριμων ϋργων 
(περιλαμβϊνοντασ 
χρονοδιϊγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαύςιο) 

ΝΑΙ 28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ςυνδϋςεων με το αναλυτικό και 
βαςικό δύκτυο ΔΕΔ-Μ και ςτην 
προώθηςη τησ βιώςιμησ 
περιφερειακόσ και τοπικόσ 
κινητικότητασ. 

5. Μϋτρα εξαςφϊλιςησ τησ 
ικανότητασ των ενδιϊμεςων 
φορϋων και των δικαιούχων για 
να παρϊγουν τη ςειρϊ ϋργων 

ΟΦΙ 

 

28/2/2015 Τπουργεύο Οικονομύασ Όπωσ αιρεςιμότητα 7.1 

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

ΝΑΙ 

 

  

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

5. Σα  ςχϋδια αυτϊ θα 
περιλαμβϊνουν:  

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό  
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

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

ΝΑΙ  ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό 

Γραμματεύα Ενϋργειασ 

 

8.2 Αυτοαπαςχόληςη, 
επιχειρηματικότητα και 
δημιουργύα επιχειρόςεων: η 
ύπαρξη τησ ςτρατηγικού 
πλαιςύου πολιτικόσ για χωρύσ 
αποκλειςμούσ υποςτόριξη 
τησ εκκύνηςησ 

ΝΑΙ 

 

 

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

ΝΑΙ    

2. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με 
ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου και 
του κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η 
ςύςταςη μιασ επιχεύρηςησ 
λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ 
ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA  

ΝΑΙ    

3. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με 
ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου 
που απαιτεύται για την ϋκδοςη 
αδειών και εγκρύςεων για τη 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ςύςταςη και ϊςκηςη ειδικόσ 
δραςτηριότητασ μιασ 
επιχεύρηςησ, λαμβϊνοντασ 
υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ 
πρωτοβουλύασ SBA 

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

ΝΑΙ    

9.1 Η ύπαρξη και εφαρμογό 
εθνικού ςτρατηγικού πλαιςύου 
πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ 
φτώχειασ με ςτόχο την 
ενεργητικό ϋνταξη των 
ατόμων που εύναι 
αποκλειςμϋνα από την αγορϊ 
εργαςύασ, ςύμφωνα με τισ 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για 
την απαςχόληςη. 

ΝΑΙ 

 

 

1.  Να υφύςταται εθνικό 
ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ 
για τη μεύωςη τησ φτώχειασ, με 
ςτόχο την ενεργητικό ϋνταξη, το 
οπούο: 

ΝΑΙ   Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
των κριτηρύων τησ 
αιρεςιμότητασ. 

Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο  
για την Κοινωνικό Ϊνταξη (ΕΚΕ) 
ολοκληρώθηκε τον Δεκϋμβριο 
του 2014, ςτϊλθηκε ςτην ΕΕ και 
ϋγινε αποδεκτό με την Ref. Ares 
(2016)263931 - 22.01.2015 
επιςτολό τησ ΕΕ.  

Όςον αφορϊ τισ Περιφερειακϋσ 
τρατηγικϋσ για την Κοινωνικό 
Ϊνταξη (ΠΕΚΕ), ϋχουν 
ολοκληρωθεύ και αναρτηθεύ ςτην 
SFC και οι 13 ΠΕΚΕ.  

2. παρϋχει επαρκό ςτοιχεύα για τη 
χϊραξη πολιτικών με ςτόχο τη 
μεύωςη τησ φτώχειασ και την 
παρακολούθηςη των εξελύξεων 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

3. περιϋχει μϋτρα που ςτηρύζουν 
την επύτευξη του εθνικού 
ςτόχου για την καταπολϋμηςη 
τησ φτώχειασ και του 
κοινωνικού αποκλειςμού (όπωσ 
ορύζεται ςτο Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμύςεων), ο οπούοσ 
περιλαμβϊνει την προώθηςη 
των ευκαιριών βιώςιμησ και 
ποιοτικόσ απαςχόληςησ για 
ϊτομα που αντιμετωπύζουν τον 
υψηλότερο κύνδυνο 
αποκλειςμού, καθώσ και ϊτομα 
από περιθωριοποιημϋνεσ 
κοινότητεσ 

ΝΑΙ    

4. εμπλϋκει τουσ ςχετικούσ φορεύσ 
ςτην καταπολϋμηςη τησ 
φτώχειασ 

ΝΑΙ    

5. ανϊλογα με τισ εντοπιζόμενεσ 
ανϊγκεσ, περιλαμβϊνει μϋτρα 
για τη μετϊβαςη από την 
ιδρυματικό φροντύδα ςτη 
φροντύδα τησ κοινότητασ 

ΝΑΙ 

 

  Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο  
για την Κοινωνικό Ϊνταξη (ΕΚΕ) 
ολοκληρώθηκε τον Δεκϋμβριο 
του 2014, ςτϊλθηκε ςτην ΕΕ και 
ϋγινε αποδεκτό με την Ref. Ares 
(2016)263931 -22.01.2015 
επιςτολό τησ ΕΕ. 

Όςον αφορϊ τισ Περιφερειακϋσ 
τρατηγικϋσ για την Κοινωνικό 
Ϊνταξη (ΠΕΚΕ), ϋχουν 
ολοκληρωθεύ και αναρτηθεύ ςτην 
SFC και οι 13 ΠΕΚΕ. 

6. Κατόπιν αιτόματοσ και ςε 
δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, οι 
ςχετικού φορεύσ θα μπορούν να 
λϊβουν υποςτόριξη για να 
υποβϊλουν αιτόςεισ ϋργου και 
για την υλοπούηςη και τη 
διαχεύριςη των επιλεγμϋνων 
ϋργων. 

ΝΑΙ 

 

  

9.2 Να υφύςταται εθνικό 
ςτρατηγικό πλαύςιο 
πολιτικόσ για την ϋνταξη 

  ΝΑΙ 

 

1. 1. Να υφύςταται εθνικό 
ςτρατηγικό για την ϋνταξη των 
Ρομ, η οπούα: 

ΝΑΙ   Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
του κριτηρύου τησ 
αιρεςιμότητασ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

των Ρομ  

 

2. καθορύζει επιτεύξιμουσ εθνικούσ 
ςτόχουσ για την ϋνταξη των Ρομ 
ώςτε να γεφυρωθεύ το χϊςμα με 
τον γενικό πληθυςμό. Οι ςτόχοι 
αυτού θα πρϋπει να καλύπτουν 
τουσ τϋςςερισ ςτόχουσ τησ 
Ϊνωςησ για την ϋνταξη των Ρομ 
που αφορούν ςτην πρόςβαςη 
ςτην εκπαύδευςη, ςτην 
απαςχόληςη, ςτην υγειονομικό 
περύθαλψη και ςτη ςτϋγαςη 

ΝΑΙ    

3. προςδιορύζει, ανϊλογα με την 
περύπτωςη, τισ μειονεκτούςεσ 
μικροπεριφϋρειεσ ό τισ γειτονιϋσ 
που εύναι διαχωριςμϋνεσ, όπου 
οι κοινότητεσ εύναι πιο 
υποβαθμιςμϋνεσ, 
χρηςιμοποιώντασ τουσ όδη 
διαθϋςιμουσ κοινωνικό-
οικονομικούσ και χωρικούσ 
δεύκτεσ (δηλαδό πολύ χαμηλό 
μορφωτικό επύπεδο, 
μακροχρόνια ανεργύα κ.λ.π.) 

ΝΑΙ    

4. ςυμπεριλαμβϊνει δραςτικϋσ 
μεθόδουσ παρακολούθηςησ για 
την αξιολόγηςη του αντύκτυπου 
που ϋχουν οι δρϊςεισ ϋνταξησ 
των Ρομ και μηχανιςμό 
επανεξϋταςησ για την 
προςαρμογό τησ ςτρατηγικόσ 

ΝΑΙ 

 

31.12.2015  Διεύθυνςη 
Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -
ΤΠΑΚΠ 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
του κριτηρύου τησ 
αιρεςιμότητασ. 

Ολοκληρώθηκε ο «Μηχανιςμόσ 
Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ 
τησ Εθνικήσ τρατηγικήσ για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» που 
αφορϊ τόςο το μηχανιςμό 
παρακολούθηςησ όςο και τη 
χαρτογρϊφηςη των οικιςμών 
Ρομϊ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

τισ 08.01.2016 υποβλόθηκε η 
αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ, 
αναρτόθηκε το κεύμενο ςτην SFC 
και με την Ref. Ares(2016) 
1914959 -  22.04.2016 
επιςτολό τησ ΕΕ η 
αιρεςιμότητα θεωρεύται 
εκπληρωμϋνη. 

5. ϋχει ςχεδιαςτεύ, εφαρμόζεται και 
παρακολουθεύται ςε ςτενό 
ςυνεργαςύα και ςυνεχό διϊλογο 
με την κοινωνύα των πολιτών 
των Ρομ, τισ περιφερειακϋσ και 
τοπικϋσ αρχϋσ. 

ΝΑΙ    

6. Κατόπιν αιτόματοσ και ςε 
δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, οι 
ςχετικού φορεύσ θα μπορούν να 
λϊβουν υποςτόριξη για να 
υποβϊλουν αιτόςεισ ϋργου 
καθώσ και για την υλοπούηςη 
και τη διαχεύριςη των 
επιλεγμϋνων ϋργων. 

ΝΑΙ    

9.3  Τγεύα: Η ύπαρξη εθνικού ό 
περιφερειακού ςτρατηγικού 
πλαιςύου πολιτικόσ για την 
υγεύα, εντόσ των ορύων του 
ϊρθρου 168 τησ ΛΕΕ, 
εξαςφαλύζοντασ την οικονομικό 
βιωςιμότητα. 

 

 

ΜΕΡΙΚΨ 

 

 

1. Να υφύςταται εθνικό ό 
περιφερειακό ςτρατηγικό 
πλαύςιο πολιτικόσ για την υγεύα, 
με: 

ΝΑΙ    

2. ςυντονιςμϋνα μϋτρα για τη 
βελτύωςη τησ πρόςβαςησ ςε 
υπηρεςύεσ υγεύασ 

ΝΑΙ    

3. μϋτρα για την αύξηςη  τησ 
αποδοτικότητασ ςτον τομϋα 
υγεύασ μϋςω τησ ανϊπτυξησ 
μοντϋλων παροχόσ υπηρεςιών 
και υποδομών 

ΟΦΙ 30/04/2016  Ειδικό Τπηρεςύα 
Εφαρμογόσ του 
Τπουργεύου Τγεύασ 
(ΕΤΣΤΚΑ) 

 Δ/νςη Προμηθειών 

Οι εργαςύεσ για το «Πρόγραμμα 
Τποςτόριξησ των 
Μεταρρυθμύςεων ςτον τομϋα τησ 
Τγεύασ 2013-2015 ςτο πλαύςιο 
τησ πρωτοβουλύασ «Τγεύα Εν 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Τ.Τ Δρϊςει» ολοκληρώθηκαν το 
επτϋμβριο του 2015. 

Σο Δεκϋμβριο 2015 εγκρύθηκε η 
προτεινόμενη μεταρρύθμιςη 
ςτην παροχό υπηρεςιών για τη 
Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ 
(ΠΥΤ) από το Κυβερνητικό 
υμβούλιο Κοινωνικόσ Πολιτικόσ.  

Σον Ιανουϊριο 2016 
ςυμφωνόθηκε  με την Ε.Ε. η 
ςυνϋχιςη τησ παροχόσ 
υποςτόριξησ τησ μεταρρύθμιςησ 
των υπηρεςιών τησ Π.Υ.Τ. και 
μϋςω SRSS  υπογρϊφηκαν 
ςχετικϋσ ςυμφωνύεσ τεχνικόσ 
βοόθειασ με τον Παγκόςμιο 
Οργανιςμό Τγεύασ. 

Σον Απρύλιο του 2016 
ολοκληρώθηκε η Εθνικό 
διαβούλευςη τησ και 
παρουςιϊςτηκε από την ηγεςύα 
του Τπουργεύου Τγεύασ  η 
αναθεώρηςη  τησ τρατηγικόσ 
του τομϋα  για τα διαρθρωτικϊ 
ταμεύα τησ προγραμματικόσ 
περιόδου 2014-2020, ςτη βϊςη 
του χεδύου μεταρρύθμιςησ  τησ 
Π.Υ.Τ.    

Σον Ιούλιο 2016 
οριςτικοποιόθηκε  και 
παρουςιϊςτηκε ςτισ Περιφϋρειεσ 
η ςτρατηγικό ανϊπτυξη τησ 
μεταρρύθμιςησ τησ Π.Υ.Τ. 

Με βϊςη την αυτοαξιολόγηςη τησ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

χώρασ ικανοποιούνται οι 
απαιτόςεισ του κριτηρύου ςτη 
βϊςη τησ ολοκλόρωςησ τησ 
«Εθνικόσ τρατηγικό Τγεύασ και 
δρϊςεισ του τομϋα Τγεύασ ςτο 
ΕΠΑ 2014-2020» και τησ 
ύπαρξησ του ςχετικού θεςμικού 
πλαιςύου.  (Ν.4368/2016 , Κ.Τ.Α. 
25132/2016 και των 
ερμηνευτικών εγκυκλύων για την 
υγειονομικό κϊλυψη 
αναςφαλύςτων και ευϊλωτων 
κοινωνικών ομϊδων,  Τ.Α. 
καθοριςμού Σομϋων ΠΥΤ. 

   4. παρϋχει ςύςτημα 
παρακολούθηςησ και 
επανεξϋταςησ. 

ΟΦΙ 31.12.2015  Γενικό Γραμματεύα 
Τπουργεύου Τγεύασ 

 Δ/νςη Χυχικόσ 
Τγεύασ 

υςτϊθηκε και ςτελεχώθηκε η 
Δ/νςη τρατηγικού χεδιαςμού 
ςτο Τπουργεύο Τγεύασ. 

Με την αξιοπούηςη των όδη 
υπαρχόντων εργαλεύων, η εν 
λόγω Δ/νςη ανϋπτυξε ςύςτημα 
παρακολούθηςησ και 
επανεξϋταςησ τησ υλοπούηςησ 
τησ τρατηγικόσ για την Τγεύα 
του οπούου η οριςτικοπούηςη 
αναμϋνεται μετϊ την οριςτικό 
αποδοχό των νϋων δελτύων 
εξειδύκευςησ προσ τα Ε.Π.του 
ΕΠΑ 2014-2020.  

Σον επτϋμβριο του 2016 
αναμϋνεται η ολοκλόρωςη των 
εργαςιών τησ Επιτελικόσ Δομόσ 
ΕΠΑ του Τπ. Τγεύασ για την 
πλόρη εξειδύκευςη τησ 
ςτρατηγικόσ του τομϋα και 
ςυνακόλουθα η οριςτικοπούηςη 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

των ςχετιζόμενων δεικτών 
αποτελϋςματοσ και εκροών τα 
οπούα αποτελούν και την βϊςη 
του ςυςτόματοσ 
παρακολούθηςησ και 
επανεξϋταςησ. 

Κατϊ αντιςτοιχύα ϋχει 
διαμορφωθεύ ςύςτημα 
παρακολούθηςησ των 
μεταρρυθμύςεων τησ Χυχικόσ 
Τγεύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων 
και των δρϊςεων του Οδικού 
Φϊρτη - roadmap του Μνημονύου 
υνεργαςύασ Andor-
Λυκουρϋντζου). 

   5.  Ϊνα κρϊτοσ-μϋλοσ ό περιφϋρεια 
ϋχει εγκρύνει πλαύςιο που 
περιγρϊφει τησ διαθϋςιμουσ 
δημοςιονομικούσ πόρουσ ςε 
ενδεικτικό βϊςη και προβλϋπει 
αποτελεςματικό από ϊποψησ 
κόςτουσ ςυγκϋντρωςη των 
πόρων ςτισ προτεραιότητεσ τησ 
υγειονομικόσ περύθαλψησ. 

ΝΑΙ    

10.1 Πρόωρη εγκατϊλειψη του 
ςχολεύου: Η ύπαρξη 
ςτρατηγικού πλαιςύου 
πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ 
πρόωρησ εγκατϊλειψησ του 
ςχολεύου (ΠΕ) εντόσ των 
ορύων του ϊρθρου 165 ΛΕΕ 

ΝΑΙ 

 

 

1. Τπϊρχει ςύςτημα ςυλλογόσ και 
ανϊλυςησ δεδομϋνων και 
πληροφοριών ςχετικϊ με την 
ΠΕ ςτισ αντύςτοιχεσ βαθμύδεσ, 
το οπούο: 

ΝΑΙ    

2. παρϋχει επαρκό ςτοιχεύα για τη 
χϊραξη ςτοχευμϋνων πολιτικών 
και παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ. 

ΝΑΙ    

3. Να υφύςταται ςτρατηγικό 
πλαύςιο πολιτικόσ για την ΠΕ, 

ΝΑΙ 30.06.2015  ΤΠΑΙΘ Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
των κριτηρύων τησ 



26 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

το οπούο:   Ινςτιτούτο 

Εκπαιδευτικόσ 

Πολιτικόσ (ΙΕΠ) 

 ΔΙΟΥΑΝΣΟ 

αιρεςιμότητασ. 

Με τη ςυμβολό του Ινςτιτούτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ (ΙΕΠ), 
του ΙΣΤΕ Διόφαντοσ και τησ 
κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΤΠΕΘ, 
ολοκληρώθηκε εντόσ προθεςμύασ 
το ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ 
για την «Πρόωρη Εγκατϊλειψη 
του χολεύου» (ΠΕ). 

τισ 22.01.2016 υποβλόθηκε η 
ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ 
και αναρτόθηκε το κεύμενο 
πολιτικόσ ςτην SFC και με την 
Ref. Ares(2016)1830026 - 
18.04.2016 επιςτολό τησ ΕΕ η 
αιρεςιμότητα θεωρεύται 
εκπληρωμϋνη. 

 

4. βαςύζεται ςε ςτοιχεύα    

5. καλύπτει ςχετικούσ τομεύσ τησ 
εκπαύδευςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 
ςτοχεύει ειδικότερα ςτισ 
ευϊλωτεσ ομϊδεσ οι οπούεσ 
διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο 
ΠΕ, μεταξύ των οπούων και 
ϊτομα από περιθωριοποιημϋνεσ 
κοινότητεσ, και περιλαμβϊνει 
μϋτρα πρόληψησ, παρϋμβαςησ 
και αντιςτϊθμιςησ 

   

6. περιλαμβϊνει όλουσ τουσ τομεύσ 
πολιτικόσ και εμπλϋκει τουσ 
ςχετικούσ με την αντιμετώπιςη 

   



27 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

τησ ΠΕ, φορεύσ. 

10.2 Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη: Η 
ύπαρξη εθνικού ό 
περιφερειακού ςτρατηγικού 
πλαιςύου πολιτικόσ για την 
αύξηςη τησ επιτυχύασ ςτην 
τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, τησ 
ποιότητασ 

ΝΑΙ 1. Να υφύςταται, που περιλαμβϊνει 
τα εξόσ ςτοιχεύα : 

ΝΑΙ  30.06.2015  Αρχό Διαςφϊλιςησ 
και Πιςτοπούηςησ 
τησ Ποιότητασ ςτην 
Ανώτατη 
Εκπαύδευςη (ΑΔΙΠ) 

 ΤΠΕΘ 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
των κριτηρύων τησ 
αιρεςιμότητασ. 

Η Αρχό Διαςφϊλιςησ και 
Πιςτοπούηςησ τησ Ποιότητασ 
ςτην Ανώτατη Εκπαύδευςη 
(ΑΔΙΠ) ςυνϋλεξε και υπϋβαλε ςτο 
ΤΠΕΘ εντόσ προθεςμύασ το 
ςύνολο των Ιδρυματικών 
Εκθϋςεων των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, με 
το ςχετικό υποκεφϊλαιο 
ςυνολικού ςτρατηγικού 
ςχεδιαςμού.  

Σο ΤΠΕΘ ςύςτηςε Ομϊδα 
Εργαςύασ για την εκπόνηςη του 
τρατηγικού χεδύου για την 
Ανώτατη Εκπαύδευςη και 
ολοκλόρωςε την εν λόγω 
τρατηγικό.  

τισ 09.06.2016 υποβλόθηκε η 
ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ 
και αναρτόθηκε το κεύμενο 
πολιτικόσ ςτην SFC και με την 
Ref.Ares(2016)3561471 - 
18.07.2016 επιςτολό τησ ΕΕ η 
αιρεςιμότητα θεωρεύται 
εκπληρωμϋνη. 

 

2. Κατϊ περύπτωςη, μϋτρα για την 
αύξηςη τησ φούτηςησ και 
επιτυχύασ, τα οπούα: 

ΝΑΙ    

3. αυξϊνουν τη φούτηςη ςτην ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

τριτοβϊθμια εκπαύδευςη από 
ομϊδεσ χαμηλών ειςοδημϊτων 
και ϊλλων 
υποεκπροςωπούμενων ομϊδων, 
με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα 
μειονεκτούντα ϊτομα, μεταξύ 
των οπούων και ϊτομα από 
περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ 

4. μειώνουν τα ποςοςτϊ 
εγκατϊλειψησ των ςπουδών/ 
βελτιώνουν τα ποςοςτϊ 
ολοκλόρωςησ των ςπουδών 

ΝΑΙ    

5. ενθαρρύνουν την καινοτομύα ωσ 
προσ το περιεχόμενο και τον 
ςχεδιαςμό των προγραμμϊτων 

ΝΑΙ    

6. μϋτρα για την αύξηςη τησ 
απαςχοληςιμότητασ και τησ 
επιχειρηματικότητασ, τα οπούα: 

ΝΑΙ    

7. ενθαρρύνουν την ανϊπτυξη 
«οριζόντιων δεξιοτότων», 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
επιχειρηματικότητασ ςτα 
ςχετικϊ προγρϊμματα 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

ΝΑΙ    

8. μειώνουν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα 
ςτα δύο φύλα όςον αφορϊ τισ 
ακαδημαώκϋσ και 
επαγγελματικϋσ επιλογϋσ. 
κατϊρτιςησ. 

ΝΑΙ    

10.3 Δια βύου μϊθηςη: Η ύπαρξη 
εθνικού ό/και περιφερειακού 
ςτρατηγικού πλαιςύου 
πολιτικόσ για τη δια βύου 

ΝΑΙ 

 

 

1. Να υφύςταται εθνικό ό 
περιφερειακό ςτρατηγικό 
πλαύςιο πολιτικόσ για τη δια 
βύου μϊθηςη, το οπούο 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

μϊθηςη, εντόσ των ορύων του 
ϊρθρου 165 ΛΕΕ. 

περιλαμβϊνει μϋτρα: 

2. για την ςτόριξη τησ ανϊπτυξησ 
και διαςύνδεςησ υπηρεςιών δια 
βύου μϊθηςησ (ΔΒΜ), 
περιλαμβανομϋνησ τησ 
υλοπούηςόσ τουσ και τησ 
αναβϊθμιςησ των δεξιοτότων 
(π.χ. πιςτοπούηςη, καθοδόγηςη, 
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη) και 
πρόβλεψη τησ ςυμμετοχόσ και 
τησ εταιρικόσ ςχϋςησ με τουσ 
ςχετικούσ φορεύσ 

ΝΑΙ    

3. για την ανϊπτυξη δεξιοτότων 
των διϊφορων ομϊδων- ςτόχου, 
όπου αυτϋσ προςδιορύζονται  ωσ 
προτεραιότητα ςε εθνικό ό 
περιφερειακϊ ςτρατηγικϊ 
πλαύςια πολιτικόσ (λ.χ. νϋοι ςτην 
επαγγελματικό κατϊρτιςη, 
ενόλικεσ, γονεύσ που 
επανϋρχονται ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, εργαζόμενοι με 
χαμηλό επύπεδο ειδύκευςησ και 
εργαζόμενοι μεγαλύτερησ 
ηλικύασ, μετανϊςτεσ και ϊλλεσ 
μειονεκτούςεσ ομϊδεσ, και 
ειδικότερα ϊτομα με αναπηρύα) 

ΝΑΙ    

4. για τη διεύρυνςη τησ πρόςβαςησ 
ςτη ΔΒΜ, μεταξύ ϊλλων μϋςω 
προςπαθειών για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
εργαλεύων διαφϊνειασ (π.χ. του 
Ευρωπαώκού Πλαιςύου 
Προςόντων, του Εθνικού 
Πλαιςύου Επαγγελματικών 

ΝΑΙ    



30 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Προςόντων, του Ευρωπαώκού 
υςτόματοσ Ακαδημαώκών 
Μονϊδων για την 
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη, τησ Ευρωπαώκόσ 
Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ ςτην 
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη).  

5. για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ 
τησ εκπαύδευςησ και τησ 
κατϊρτιςησ με την αγορϊ 
εργαςύασ και τησ προςαρμογόσ 
τησ ςτισ ανϊγκεσ ςυγκεκριμϋνων 
ομϊδων-ςτόχου (για 
παρϊδειγμα νϋοι ςε 
επαγγελματικό κατϊρτιςη, 
ενόλικεσ, γονεύσ που 
επανϋρχονται ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, εργαζόμενοι με 
χαμηλό επύπεδο ειδύκευςησ και 
ϊλλοι εργαζόμενοι, μετανϊςτεσ 
και ϊλλεσ μειονεκτούςεσ ομϊδεσ, 
ειδικότερα ϊτομα με αναπηρύα). 

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ 

 

 

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

ΝΑΙ 

 

31.12.2015  Γενικό Γραμματεύα- 
-Τπουργεύο 
Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ 
Αςφϊλιςησ και 
Πρόνοιασ 

 Τπουργεύο Παιδεύασ 
Ϊρευνασ και 
Θρηςκευμϊτων 
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ)  

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
των κριτηρύων τησ 
αιρεςιμότητασ. 

το πλαύςιο εκπλόρωςησ τησ 
αιρεςιμότητασ ςυςτϊθηκε 
ςυντονιςτικό επιτροπό 
αποτελούμενη από εκπροςώπουσ 
του του ΤΠΕΘ, του Τπ. Εργαςύασ 
και του ΟΑΕΔ.  

Η ςυντονιςτικό επιτροπό 
κατϊρτιςε Οδικό Φϊρτη ςτον 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

οπούο εξειδικεύονταν οι δρϊςεισ 
ανϊ φορϋα και το 
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ 
τουσ. 

τη ςυνϋχεια το ΤΠΕθ ςε 
ςυνεργαςύα με το Τπ. Εργαςύασ 
και τον ΟΑΕΔ κατϊρτιςε τη 
τρατηγικό για την ΕΕΚ 
(υποκεφϊλαιο τησ οπούασ εύναι η 
ςτρατηγικό για τη μαθητεύα). 

 

τισ 09.06.2016 υποβλόθηκε η 
ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ 
και αναρτόθηκε το κεύμενο 
πολιτικόσ ςτην SFC και με την 
Ref.Ares(2016)3561631 - 
18.07.2016 επιςτολό τησ ΕΕ η 
αιρεςιμότητα θεωρεύται 
εκπληρωμϋνη. 

2. για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ 
των ςυςτημϊτων ΕΕΚ με την 
αγορϊ εργαςύασ, ςε ςτενό 
ςυνεργαςύα με τουσ ςχετικούσ 
φορεύσ καθώσ και μϋςω 
μηχανιςμών πρόβλεψησ των 
αναγκών ςε δεξιότητεσ, τησ 
προςαρμογόσ των 
προγραμμϊτων ςπουδών και 
τησ ενύςχυςησ ςυςτημϊτων 
μϊθηςησ με βϊςη την εργαςύα 
ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ τησ 

ΝΑΙ    

3. για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ 
και τησ ελκυςτικότητασ τησ 
επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 

ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο 
των κρατών μελών για τη 
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι 
αρμόδιοι για την προώθηςη τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ όλων των 
ατόμων ςε όλη τη διϊρκεια τησ 
προετοιμαςύασ και τησ 
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
ρυθμύςεων για την παροχό 
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ 
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ 
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

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

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο 
των κρατών μελών για τη 
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι 
αρμόδιοι για την ιςότητα των 
φύλων ςε όλη τη διϊρκεια τησ 
προετοιμαςύασ και τησ 
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
ρυθμύςεων για την παροχό 
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ 
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ 
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ΝΑΙ    

3 Αναπηρύα 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και νομικό πλαύςιο των 
ΚΜ για τη διαβούλευςη και τη 
ςυμμετοχό φορϋων 
επιφορτιςμϋνων με την 
προςταςύα των δικαιωμϊτων 
ατόμων με αναπηρύα ό 
αντιπροςωπευτικών 
οργανιςμών ατόμων με 
αναπηρύα ό ϊλλων ςχετικών 
ενδιαφερομϋνων, ςτη διϊρκεια 
τησ προετοιμαςύασ και 
υλοπούηςησ των προγραμμϊτων. 

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα με 
την περύπτωςη.  

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

ΝΑΙ    

4 

 

 

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

ΜΕΡΙΚΨ 1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ 
δημόςιων ςυμβϊςεων μϋςω 
κατϊλληλων μηχανιςμών. 

ΟΦΙ 31/12/2016  ΕΑΑΔΗΤ  
 Τπουργεύο 
Οικονομύασ, 
Ανϊπτυξησ &  
Σουριςμού 

 Τπουργεύο 
Τποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Τπουργεύο 
Δικαιοςύνησ 

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

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

2. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν 
διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ 
ςυμβϊςεων 

ΟΦΙ 31/12/2015 

 

Γενικό Γραμματεύα 
Εμπορύου  (ΓΓΕ) 

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

Νϋα εκτιμώμενη ημ/νια 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

εκπλόρωςησ του κριτηρύου: 
31/12/2016 

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ 

 

31/12/2015 

 

 ΕΑΑΔΗΤ  
 ΕΚΔΔΑ 
 ΓΓΕ 
 Τπουργεύο 
Τποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Τπουργεύο 
Οικονομύασ, 
Ανϊπτυξησ και  
Σουριςμού 

 ΕΑ 
 ΜΟΔ ΑΕ 

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

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

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ 
κρατικών ενιςχύςεων 

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
οδηγιών 201/92/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου (ΕΠΕ) για την 
οδηγύα 200/42/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου (ΠΕ) 

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ 
επϊρκειασ τησ διοικητικόσ 
ικανότητασ. 

ΝΑΙ    

7 Η ύπαρξη μιασ 
αναγκαύασ ςτατιςτικόσ 
βϊςησ για τισ 
αξιολογόςεισ εκτύμηςησ 
τησ  
αποτελεςματικότητασ 
και τησ επύπτωςησ των 
προγραμμϊτων. 

Η ύπαρξη ενόσ 
ςυςτόματοσ δεικτών 
αποτελεςμϊτων που 
εύναι απαραύτητο για 
την επιλογό των 
δρϊςεων οι οπούεσ 
ςυμβϊλλουν 
αποτελεςματικότερα 
ςτην επιδύωξη των 

ΜΕΡΙΚΨ 1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη 
ςυλλογό και ϊθροιςη των 
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα: 

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

ΟΦΙ 31/10/2015 Εθνικό Αρχό 

υντονιςμού/ 

ΕΤΑ – Μονϊδα 

Β’ χεδιαςμού & 

Αξιολόγηςησ/ 

ΕΤΕΚΣ/ΕΤ ΟΠ/ 

ΕΤΘΤ/ 

Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ/ Τπ. 

Εργαςύασ/ Αρχό 

Προςταςύασ 

Προςωπικών 

Δεδομϋνων 

Με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν 
αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο δρϊςησ, 
ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
των κριτηρύων 3 & 5. Από τισ 18 
κοινϋσ (μεταξύ των ΕΠ) ενϋργειεσ 
του χεδύου Δρϊςησ ϋχουν 
υλοποιηθεύ οι 10. 

Σο ςχϋδιο δρϊςησ για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ 7 
υλοποιεύται από το Μϊιο του 
2014 με προθεςμύα ολοκλόρωςησ 
τον Απρύλιο του 2016. 

Αναλυτικότερα: 

το πλαύςιο του κριτηρύου 1:  

 υςτϊθηκε μηχανιςμόσ για 
την εκπλόρωςη τησ 
αιρεςιμότητασ με τη μορφό 

2. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη 
ςυλλογό και ϊθροιςη των 

ΟΦΙ 30/06/2016 ΕΤΑ – Μονϊδα 

Β’/ ΕΤΘΤ/ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

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

ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα : 

— Ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και 
τη δημόςια διϊθεςη των 
ςωρευτικών δεδομϋνων 

Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ/ ΜΟΔ ΑΕ 

διυπηρεςιακόσ  ομϊδασ 
εργαςύασ ςτην ΕΑ.  

 Καταρτύςθηκαν 3 αναλυτικϋσ 
οδηγύεσ για τη φϊςη 
ςχεδιαςμού και επύςημησ 
υποβολόσ των 
προγραμμϊτων. 

 Καταρτύςθηκε και απεςτϊλη 
ςτην Ε.Ε. ϋγγραφο με τύτλο 
«Ενιαύο ςύςτημα 
παρακολούθηςησ δεικτών 
ΕΠΑ 2014-2020» που 
καλύπτει όλα τα 
Προγρϊμματα 2014 – 2020 
(πλην Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ). 
Σο ϋγγραφο ϋχει δυναμικό 
χαρακτόρα και ϋχει ςαν 
ςτόχο να αποτελϋςει ϋνα 
δημόςια διαθϋςιμο ϋγγραφο 
περιγραφόσ του ςυςτόματοσ 
παρακολούθηςησ δεικτών 
για όλα τα Ευρωπαώκϊ 
Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ 
Σαμεύα ςε εθνικό επύπεδο και 
να υποβληθεύ ςτισ αρμόδιεσ 
υπηρεςύεσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Επιτροπόσ ωσ οριζόντιο 
υποςτηρικτικό ϋγγραφο 
εκπλόρωςησ τησ γενικόσ 
αιρεςιμότητασ 7.  

 Τπεγρϊφη Μνημόνιο 
υνεργαςύασ μεταξύ ΕΑ και 
ΕΛΣΑΣ , ενεργοποιόθηκε και 
λειτουργεύ ο μηχανιςμόσ 
ςτατιςτικόσ επικύρωςησ, για 

3. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Επιλογό δεικτών 
αποτελϋςματοσ για κϊθε 
πρόγραμμα, παρϋχοντασ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τι 
παρακινεύ την επιλογό των 
δρϊςεων πολιτικόσ που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

31/12/2014 Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ 

4. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ 
τουσ δεύκτεσ 

ΟΦΙ 30/04/2016 Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ 

5. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Σόρηςη των ακόλουθων 
προώποθϋςεων για κϊθε δεύκτη: 
ςταθερότητα και ςτατιςτικό 
επικύρωςη, ςαφόνεια τησ 
κανονιςτικόσ ερμηνεύασ, 
ανταπόκριςη ςτην πολιτικό, 
ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων 

ΝΑΙ 31/12/2014 Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ 

 6. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 

ΟΦΙ 30/04/2016 ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ/ 

ΕΤ ΟΠ/ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

περιλαμβϊνει: 

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

Διαχειριςτικϋσ 

Αρχϋσ  

τη ςυμπλόρωςη δελτύων 
ταυτότητασ όλων των 
δεικτών από τισ ΔΑ.  

 Ολοκληρώθηκε η περιγραφό 
και ενεργοποιόθηκε το 
ςύςτημα  ςυλλογόσ/ 
αποθόκευςησ/αναφορϊσ/ 
μετϊδοςησ ςτοιχεύων 
μεμονωμϋνων ςυμμετοχών 
ςτο ΕΚΣ, για τουσ δεύκτεσ 
που μετρώνται με 
‘microdata'.  

 Προετοιμϊςθηκε ςε 
ςυνεργαςύα με την Αρχό 
Προςταςύασ Προςωπικών 
Δεδομϋνων και ψηφύςθηκε  
νομικό ρύθμιςη για την 
προςταςύα προςωπικών 
δεδομϋνων ςτην 
παρακολούθηςη των δεικτών 
ΕΚΣ( Νόμοσ 4403/2016) 

(ε εξέλιξη βρίςκονται εργαςίεσ 
ςχολιαςμού του εγχειριδίου 
διαδικαςιών ΔΕ αναφορικά με 
δείκτεσ ,  η αξιολόγηςη πηγών 
δεικτών αποτελέςματοσ και η 
προςαρμογή του ΟΠ ΕΠΑ ςε 
θέματα δεικτών). 

το πλαύςιο του κριτηρύου 3: 

 Ολοκληρώθηκε  ανϊλυςη  
ςχετικϊ με το τι παρακινεί 
την επιλογή των δράςεων 
πολιτικήσ που 
χρηματοδοτούνται από το 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

κάθε πρόγραμμα , διαθϋςιμη 
ςτισ εκθϋςεισ εκ των 
προτϋρων αξιολόγηςησ των 
ΕΠ ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ, όπωσ 
υπεβλόθηςαν μϋςω τησ 
sfc2014 το Δεκϋμβριο του 
2014. 

το πλαύςιο του κριτηρύου 4: 

 Ολοκληρώθηκε με την 
επύςημη υποβολό των 
προγραμμϊτων το Δεκϋμβριο 
του 2014 η ενϋργεια επιλογόσ 
δεικτών αποτελϋςματοσ, 
εκροών και πλαιςύων 
επιδόςεων με τιμϋσ βϊςησ και 
ςτόχου για κϊθε Ε.Π. 

 Ολοκληρώθηκαν 8 εκ των 20 
ειδικών ςχεδύων δρϊςησ 
κϊλυψησ ελλεύψεων ςε 
ςτοιχεύα (τιμϋσ βϊςησ, 
ςτόχου, μϋθοδοι μϋτρηςησ) 
δεικτών αποτελϋςματοσ. 

 Αναρτόθηκαν ςτη βϊςη 
SFC επιςτολϋσ για την 
κϊλυψη των ελλεύψεων ςε 
4 δεύκτεσ. ε εξϋλιξη από 
την ΕΤΑ πρόταςη 
αντικατϊςταςησ  ό 
τεκμηριωμϋνησ 
αιτιολόγηςησ μη αλλαγόσ  
των υπόλοιπων δεικτών 
ςε ςχϋδιο δρϊςησ.  

το πλαύςιο του κριτηρύου 5: 

 Περιελόφθηςαν οι ςχετικϋσ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 

ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

ΥΟΡΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

αναλύςεισ (αξιολόγηςη 
κριτηρύων ποιότητασ 
δεικτών) ςτο πλαύςιο των 
εκθϋςεων εκ των προτϋρων 
αξιολόγηςησ των ΕΠ. 

το πλαύςιο του κριτηρύου 6: 

Σο ζότημα δεικτών  ςε επύπεδο 

πρϊξησ αντιμετωπύζεται ςε 

ςχόλια τησ ΕΤΑ για την 

προςαρμογό λειτουργικών 

περιοχών του εγχειριδύου 

λειτουργιών ΔΕ ςτισ απαιτόςεισ 

παρακολούθηςησ δεικτών. ε 

εξϋλιξη βρύςκεται η ανϊπτυξη 

ενόσ πλαιςύου ςυλλογόσ 

δεδομϋνων για τη διενϋργεια 

αξιολογόςεων επιπτώςεων. 

 

 

 

 


