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να συνδράμει στην κατανόηση της λογικής της παρέμβασης, 
της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, της επιλογής και 
στοχοθέτησης των δεικτών

Τι είναι

την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την 
αξιολόγηση της απόδοσης του Προγράμματος, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στη μέτρηση της συνολικής επίδοσης των 
Ταμείων σε επίπεδο Ε.Ε.

Βασικό συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο:

Στοχεύει

Επιτρέπει



Τι περιλαμβάνει

Δείκτες
Εκροών +

Δείκτες
Αποτελέσματος

ορόσημα 
(τέλος 2024)

στόχοι
(τέλος 2029)

τιμή βάσης 
(έτος βάσης)

στόχοι
(τέλος 2029)

 Η επίτευξη των τιμών των οροσήμων όλων των δεικτών εκροών θα εξεταστεί για το Πρόγραμμα κατά την 
ενδιάμεση επανεξέταση το 2025.

 Για την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος θα ληφθεί υπόψιν, μεταξύ άλλων, και η επίτευξη των 
δεικτών του Π.Ε. μέχρι και το τέλος του 2024 και οι δυσκολίες που μπορεί να έχουν προκύψει κατά την 
υλοποίηση του. 

 Το Π.Ε θα αποτελέσει το κείμενο αναφοράς για την αναθεώρηση των οροσήμων και των στόχων και για τις 
ενδεχόμενες αλλαγές του Προγράμματος στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Συνδέονται με τους 
ειδικούς στόχους που 
έχουν τεθεί στο 
Πρόγραμμα. 



Σε τι χρησιμεύει
 τεκμηριώνει τα δεδομένα και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των  

δεικτών στο επίπεδο του κάθε Ειδικού Στόχου  

 παρέχει θεσμική μνήμη για το Πρόγραμμα

 υποστηρίζει μια μεταγενέστερη αξιολόγηση του Προγράμματος

 παρέχει τη βάση για την αιτιολόγηση μεταγενέστερων αλλαγών του Προγράμματος

Τι καταγράφει
 τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των δεικτών ανά ειδικό στόχο

 τα δεδομένα ή τεκμήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών

 την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών

 την μέθοδο υπολογισμού των τιμών των δεικτών

 τους παράγοντες που μπορεί να έχουν επίδραση στην επίτευξη των στόχων



Οι δείκτες

Εθνικό επίπεδο

Ειδικοί 
δείκτες

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Κοινοί 
δείκτες

RCO…
RCR…
EECO…
EECR...

PSO…
PSR…

RC
EEC

PS+
Outputs

Results
+

Outputs

Results



Οι δείκτες
134 δείκτες 
στο Π-ΔΜ

Δείκτες 
εκροών

Δείκτες 
αποτελέσματος

77 57

Δείκτες εκροών 
ΕΤΠΑ

Δείκτες εκροών 
ΕΚΤ+

Δείκτες αποτελέσματος 
ΕΤΠΑ

Δείκτες αποτελέσματος 
ΕΚΤ+

41 36 27 30



Το τεύχος



Το τεύχος
Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών 

RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

Ο υπολογισμός της τιμής στόχου βασίζεται στον προγραμματισμό έργων προμήθειας 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το σύνολο των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της 
Περιφέρειας. Συνεπώς, η τιμή στόχου είναι ο πληθυσμός αναφοράς των Κέντρων Υγείας που αποτελεί 
υπερσύνολο του μέγιστου αριθμού ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον νέο εξοπλισμό 
των νοσοκομείων: 283.689 άτομα / έτος. 

Όσον αφορά το ορόσημο 2024, εκτιμάται ότι θα είναι ίση με την τιμή στόχου, δηλαδή ίση με 283.689 
άτομα / έτος, βάσει της πρότερης εμπειρίας για τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης δράσεων 
προμηθειών. 

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων 

RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης 

Η τιμή βάσης προκύπτει από τον αριθμό νοσηλευθέντων και εξωτερικών ασθενών των Γ.Ν. και την 
νοσολογική κίνηση των μονάδων υγεία ΠΦΥ της ΠΔΜ, βάσει των στοιχείων του Υπ. Υγείας για το 2020. 
Άρα 260.338+47.535+204.156 = 512.029 χρήστες / έτος.  

Η τιμή στόχου για το 2029 υπολογίζεται με την παραδοχή αύξησης της αποδοτικότητας της 
εξυπηρέτησης των ατόμων κατά 5% έναντι της τιμής βάσης. Άρα 512.029*1,05 = 537.630 χρήστες / 
έτος.  

Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη στη στοχοθεσία των δεικτών: 

Η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών ενδέχεται να επηρεαστεί από την διαδικασία ωρίμανσης 
έργων καθώς και κατά το στάδιο της προκήρυξης ως το στάδιο τελικής  επιλογής αναδόχου, ή από 
προβλήματα αδυναμιών αναδόχων (πτωχεύσεις, έλλειψη ρευστότητας κ.α.). 

Επίσης ενδέχεται να επηρεαστεί από την δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού αναφοράς. 

Κατηγορία Δράσης: 4A.05.02 Ενίσχυση / αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των 
υποδομών υγείας 

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης 

Η δράση υποστηρίζει την προμήθεια αναβαθμισμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των υποδομών 
υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης 

129 Υγειονομικός εξοπλισμός 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Συνολική συνεισφορά : 8.000.000 €  
Ενωσιακή Συνεισφορά : 6.800.000 €  

Συνοπτική αναφορά στις βασικές εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: 

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κινητών 
μονάδων υγείας. Επιδιώκεται ηαναβάθμιση τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και 
της ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις  προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας 
καθώς και η ετοιμότητα ανταπόκρισης σε κρίσεις. 



Το τεύχος



Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΔΜ 

1 Κωδικός δείκτη RCR73 

2 Ονομασία δείκτη Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα (όνομα 
ανοιχτών δεδομένων) 

RCR73 Health: Annual users of health care facilities 

3 Μονάδα μέτρησης χρήστες/έτος 

4 Τύπος δείκτη αποτελεσμάτων 

5 Τιμή Βάσης ≥0 

6 Ορόσημο 2024 δεν απαιτείται 

7 Τιμή Στόχος 2029 >0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

9 Ειδικός στόχος RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από τη νέα ή εκσυγχρονισμένη μονάδα 
υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του έτους μετά την ολοκλήρωση 
της παρέμβασης. Ένα άτομο μπορεί να καταμετρηθεί περισσότερες από μία 
φορές εάν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις πολλές φορές. Η τιμή βάσης του 
δείκτη για τις νέες εγκαταστάσεις είναι μηδενική. Στις περιπτώσεις 
εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η τιμή βάσης αναφέρεται στα εγγεγραμμένα 
άτομα (εξετασθέντες και νοσηλευθέντες) που εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον 
μία φορά από τη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του 
έτους πριν από την έναρξη της παρέμβασης. 

Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν νοσοκομεία, 
κλινικές, κέντρα εξωνοσοκομειακής φροντίδας, κέντρα εξειδικευμένης 
περίθαλψης κλπ. 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Ένα έτος, αρχής γενομένης από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ή 
εκσυγχρονισμένη εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης. 

13 Άθροιση  

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές,  
σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, 
πίνακας 9). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος δείκτης 
προς χρήση από την 
Επιτροπή με βάση το 
Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
ΕΤΠΑ/ΤΣ  

CCR19 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης 

17 Σημειώσεις  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Πεδίο Μεταδεδομένα δείκτη 

Κωδικός δείκτη PSR793 

Ονομασία δείκτη αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης 

Ορισμός Ωφελούμενοι : Άτομα μειονεκτουσών ομάδων και ενδεικτικά παιδιά οικογενειών σε 
κίνδυνο ή κάτω από το όριο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ή δικαιούχων 
επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών 
συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών, μέλη μονογονεικών οικογενειών, 
ΑμεΑ, ηλικιωμένοι , Ρομά κλπ., που υποστηρίζονται για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές, 
καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές παρεμφερείς δραστηριότητες ενεργούς ένταξης  
O δείκτης μετρά στο επίπεδο της πράξης τον αριθμό των ληπτών /ωφελουμένων από τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες. Ανάλογα με το σχεδιασμό και  τη διάρκεια των πράξεων θα 
προσδιοριστεί μετά την εξειδίκευσή τους αν αυτό συνεπάγεται μέτρηση μοναδικών 
ατόμων σε επίπεδο πράξης ή όχι.  

Ο δείκτης δεν συνδέεται με συλλογή μικροδεδομένων καθώς αφορά ωφελούμενους/ 
λήπτες υπηρεσιών και όχι συμμετέχοντες. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός ατόμων  

Στόχος Είναι η τιμή που αναμένεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

Τιμή Βάσης 0 

Κατηγοριοποίηση Δεν απαιτείται κατηγοριοποίηση δεδομένων ανά φύλο 

Τεκμηρίωση Για την αναφορά  του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ+ συμβάλλει στο στόχο που ορίζεται 
στη συνθήκη για την ΕΕ (αρθρ.162) και για την εφαρμογή της αρχής 3 “Ίσες ευκαιρίες”, 
της αρχής 11 “Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών”, της αρχής 11  “Ένταξη ατόμων 
με αναπηρία” και της αρχής 18 “Μακροχρόνια φροντίδα” του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Συλλογή δεδομένων Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ.4 παρ. 1 του 
Καν.(ΕΕ) 2016/679 - GDPR). 
Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από το σύστημα παρακολούθησης του 
δικαιούχου. 
Δεν καταχωρούνται στο ΟΠΣ προσωπικά δεδομένα για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη. 
Αυτά τηρούνται στο σύστημα του Δικαιούχου. 

Συχνότητα αναφοράς Δύο φορές ετησίως, τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουλίου, ξεκινώντας από 31.1.2022 και 
έως το 2030. 

Σύνδεση με δείκτες Δεν υπάρχει  

Επικύρωση Δεν υπάρχει  
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2. Εκτίμηση συμμόρφωσης των δράσεων του 
Προγράμματος ως προς την Αρχή DNSH

Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 
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Αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
(Do No Significant Harm - DNSH) 

Θεσμικό πλαίσιο

 Στο άρθρο 9 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ)(ΕΕ 2021/1060) (24-06-2021)

αναφέρεται ότι οι στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται σύμφωνα με τον στόχο της

προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και την Αρχή της «μη

πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

 Στο προοίμιο 10 του ΚΚΔ αναφέρεται ότι τα Ταμεία θα πρέπει να στηρίζουν

δραστηριότητες που τηρούν τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και

προτεραιότητες της Ένωσης και δεν βλάπτουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς

στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.



Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των δράσεων των Προγραμμάτων 2021-2027 με την Αρχή DNSH
εκπονήθηκε, κατά τη φάση προετοιμασίας των Προγραμμάτων, Έκθεση εκτίμησης της
συμμόρφωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕE) στις 28.09.2021 απέστειλε στα Κράτη Μέλη επεξηγηματικό σημείωμα
όπου περιγράφει τον τρόπο διασφάλισης της συμβατότητας των δράσεων των Προγραμμάτων
2021-2027 με την Αρχή DNSH (Do No Significant Harm).

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την εξέταση των μέτρων
του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), επιλέχθηκε σε επίπεδο Χώρας να εφαρμοσθεί
για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των δράσεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, η ίδια
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ΤΑΑ στη βάση της σχετικής τεχνικής
καθοδήγησης.

Απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την έγκριση του
Προγράμματος 2021-2027, η συμμόρφωση με την Αρχή DNSH.



 Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ΤΑΑ

 Για δράσεις του Προγράμματος που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες αξιολογήσεις των μέτρων του ΤΑΑ, 
εκπονήθηκε αξιολόγηση, εκτιμήθηκε η συμμόρφωση με την Αρχή DNSH, και συντάχθηκαν  σχετικά δελτία 
ελέγχου.

 Κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε, βάσει των τεχνικών οδηγιών και σύμφωνα με τον ΚΚΔ, κατάλογος 
έξι σημείων ελέγχου, έξι περιβαλλοντικών στόχων, ως προς τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης.

 Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων

 Κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της 
ανακύκλωσης

 Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή στο έδαφος

 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Εκτίμηση συμμόρφωσης των δράσεων του Προγράμματος ‘‘ Δυτική 
Μακεδονία ’’ ως προς την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης».



 Σε περίπτωση πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε κάποιον περιβαλλοντικό στόχο συντάσσεται πίνακας όπου 

περιγράφονται τα μέτρα αντιμετώπισης, τα αντισταθμιστικά μέτρα, οι πρόνοιες, οι υποχρεώσεις, πρόσθετη 

ανάλυση και οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει και διασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί σοβαρή βλάβη. 

 Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη των Δελτίων Ελέγχων.

 Για το σύνολο των 74 δράσεων του Προγράμματος ‘‘ Δυτική Μακεδονία’’  συντάχθηκαν 23 Δελτία Ελέγχου (με 

τριψήφιο κωδικό) που αφορούν σε 33 δράσεις.

 Οι υπόλοιπες δράσεις αφορούν σε ομοειδείς δράσεις με αυτές του ΤΑΑ και αντιστοιχούν σε υπάρχοντα Δελτία 

Ελέγχου  ( με πενταψήφιο κωδικό) Συμβατότητας με την Αρχή DNSH.

 Η ειδική αξιολόγηση DNSH στο επίπεδο των δράσεων του Προγράμματος βασίστηκε στα πορίσματα της ΣΜΠΕ.



Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο Πρόγραμμα προστέθηκε κείμενο,

ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ) στο κεφάλαιο 2.1.1.1.1

στο πεδίο «Σχετικά είδη δράσεων - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ·

Άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+»

καθώς και στο κεφάλαιο 2.2.1.1. στις Προτεραιότητες της Τεχνικής Βοήθειας που

επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με την Αρχή DNSH, ως ακολούθως:

«Οι δράσεις έχουν εκτιμηθεί ότι συμμορφώνονται με την Αρχή DNSH σύμφωνα με το

προοίμιο 10 του ΚΚΔ 2021/1060.»
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3. Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι

Enabling Conditions

Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 
ΕΣΠΑ 2021-2027



Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι

Θεσμικό πλαίσιο

 Στο άρθρο 15 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ)(ΕΕ 2021/1060) (24-06-2021)

αναφέρεται ότι για τους Ειδικούς Στόχους ορίζονται αναγκαίοι πρόσφοροι όροι.

 Στο άρθρο 22 παρ.3θ του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ)(ΕΕ 2021/1060) (24-06-2021)

αναφέρεται ότι κάθε Πρόγραμμα παρέχει, για κάθε αναγκαίο πρόσφορο όρο σχετιζόμενο με

τον επιλεγμένο Ειδικό Στόχο, αξιολόγηση του αν ο αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρείται

κατά την ημερομηνία υποβολής του Προγράμματος.



 Στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΚΚΔ περιέχονται 4 οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

που ισχύουν για όλους τους Ειδικούς Στόχους και τα αναγκαία κριτήρια για την

αξιολόγηση της πλήρωσής τους.

 Στο Παράρτημα ΙV του ΚΚΔ περιέχονται 16 θεματικοί αναγκαίοι πρόσφοροι

όροι για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής καθώς και τα αναγκαία

κριτήρια για την αξιολόγηση της πλήρωσής τους.



Βασικές Αρχές για τους Αναγκαίους Όρους

 Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο

τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί αν πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι

όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο.

 Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρείται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια.

 Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους

πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και παρέχει αιτιολόγηση

εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος έχει πληρωθεί.



 Όταν ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρείται κατά τη στιγμή της έγκρισης ή της τροποποίησης του

προγράμματος, το κράτος μέλος, μόλις θεωρήσει ότι ο αναγκαίος πρόσφορος όρος έχει πληρωθεί, ενημερώνει

την Επιτροπή, στην οποία παραθέτει τη σχετική αιτιολόγηση της εκπλήρωσης.

 Οι αναγκαίοι Όροι πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή απαιτούν

παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων για όλη τη χρονική περίοδο του προγράμματος 2021-

2027.

 Εάν ο αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρείται, οι δαπάνες σε σχέση με τον σχετικό ειδικό στόχο

μπορούν να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής αλλά δεν εξοφλούνται από την Επιτροπή (

δηλαδή οι πόροι που αιτούνται από την χώρα δεν θα εκταμιεύονται από την ΕΕ) μέχρις ότου η Επιτροπή

πληροφορήσει το κράτος μέλος ότι πληρείται ο αναγκαίος πρόσφορος όρος.



ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘‘ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ’’

• ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ : 4

Α/Α Αναγκαίοι Όροι
Πλήρωση 
Κριτηρίων

1
Αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων

ΝΑΙ

2
Εργαλεία και ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις

ΝΑΙ

3
Αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ 

ΝΑΙ

4
Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) σύμφωνα με την 
απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου)

ΟΧΙ



• ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ   ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ : 12

Α/Α Αναγκαίοι Όροι
Στόχος 
Πολι-
τικής

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΤΠΑ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΚΤ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

1.1

Ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης 1

(RSO 1.1) Ανάπτυξη και ενίσχυση των
ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

ΟΧΙ

2.1

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη στήριξη
της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση
οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων 2

(RSO 2.1) Προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

ΝΑΙ

2.2
Διακυβέρνηση του τομέα της ενέργειας

2
(RSO 2.1) Προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

ΝΑΙ

2.4
Αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης του
κινδύνου καταστροφών 2

(RSO 2.4) Προώθηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του
κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που
βασίζονται στο οικοσύστημα

ΝΑΙ

2.5

Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τις
απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς των
υδάτων και των λυμάτων 2

(RSO 2.5) Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό
και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

ΟΧΙ

2.6

Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τη
διαχείριση αποβλήτων 2

(RSO 2.6) Προαγωγή της μετάβασης σε μια
κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς
τους πόρους οικονομία

ΟΧΙ



Α/Α Αναγκαίοι Όροι
Στόχος 
Πολι-
τικής

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΤΠΑ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΚΤ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

3.1
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός μεταφορών
στο κατάλληλο επίπεδο 3

(RSO 3.2) Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης,
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης
και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και
τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη
πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή
κινητικότητα

ΟΧΙ

4.1

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά
εργασίας 4Β

(ΕSO 4.1) Βελτίωση της πρόσβασης
στην απασχόληση και μέτρα
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα
που αναζητούν εργασία,
συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως
μέσω της υλοποίησης των
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους
μακροχρόνια ανέργους και τις
μειονεκτούσες ομάδες στην
αγορά εργασίας, και για τα
οικονομικώς αδρανή άτομα,
καθώς και μέσω της προώθησης
της αυτοαπασχόλησης και της
κοινωνικής οικονομίας

ΟΧΙ



Α/Α Αναγκαίοι Όροι
Στόχος 
Πολι-
τικής

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΤΠΑ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΚΤ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

4.3

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το σύστημα
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα
επίπεδα

4Α
4Β

(RSO 4.2) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης
σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης
προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ
αποστάσεως και της διαδικτυακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΟΧΙ (ΕSO 4.6) Προώθηση της ίσης
πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση και
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής
τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες
ομάδες, από την προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα έως τη
γενική και επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και
την εκπαίδευση και επιμόρφωση
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης
της διευκόλυνσης της μαθησιακής
κινητικότητας για όλους και της
προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρίες

ΟΧΙ

4.4

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
κοινωνική ένταξη και τη μείωση της
φτώχειας 4Β

(ΕSO 4.8) Προαγωγή της ενεργητικής
ένταξης για προώθηση των ίσων
ευκαιριών, της απαγόρευσης των
διακρίσεων και της ενεργού
συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της
απασχολησιμότητας, ειδικότερα των
μειονεκτουσών ομάδων

ΝΑΙ

4.5
Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ένταξη των Ρομά 4Β

(ΕSO 4.10) Προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως των Ρομά

ΟΧΙ



Α/Α Αναγκαίοι Όροι
Στόχος 
Πολι-
τικής

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΤΠΑ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

Ειδικοί 
Στόχοι
(ΕΚΤ)

Πλήρωση 
Κριτηρίων

4.6
Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία
και τη μακροχρόνια περίθαλψη 4Α

4Β

(RSO 4.5) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης
στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση
της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο
οικογένειας και τοπικής κοινότητας

ΟΧΙ (ΕSO 4.11) Ενίσχυση της ισότιμης και
έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές,
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών που προάγουν την
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα
με επίκεντρο τον άνθρωπο,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης·
εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της πρόσβασης στην
κοινωνική προστασία, με ειδική
έμφαση στα παιδιά και στις
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για
τα άτομα με αναπηρίες, της
αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των
υπηρεσιών μακροχρόνιας
περίθαλψης

ΟΧΙ



Δεν έχουν εκπληρωθεί 1 οριζόντιος αναγκαίος όρος και 8 θεματικοί αναγκαίοι όροι.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της ΕΥΣΣΑ:

Σχετικά με τον οριζόντιο όρο που αφορά στην Υλοποίηση και Εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αναμένεται εκπλήρωσή του
άμεσα.

Σχετικά με τους 8 θεματικούς όρους, αναμένεται η εκπλήρωσή τους άμεσα, εκτός του
θεματικού όρου που αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων όπου η έγκριση ΠΕΣΔΑ, που
προβλέπεται έως τέλος 2023.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Καλή επιτυχία σε όλους !


