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1. Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
1.1 Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε 330.737.741 € εκ της οποίας ποσό
307.243.123 € (92,9%) αφορά σε πόρους του ΕΤΠΑ, ποσό 23.494.618 € (7,1%) αφορά σε πόρους του ΕΚΤ
και ποσό 66.147.554 € αφορά σε Εθνικούς πόρους.
Το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 21
Επενδυτικές Προτεραιότητες με τη χρηματοδοτική κατανομή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.

Συνολικός Προϋπολογισμός
330.737.741 €
ΕΚΤ
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ΕΤΠΑ
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66.147.554
20%
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80%
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Εθνική Συνδρομή

Σχήμα 1: Προϋπολογισμός ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020
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Σχήμα 2: Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020
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1.2 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 31/10/2017

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 330,7 εκ. € (ΔΔ).
 Έχουν εξειδικευτεί συνολικά τριάντα τέσσερις (34) δράσεις, σε 18 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το
σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που αντιστοιχούν σε 19 από τους 24 Ειδικούς Στόχους.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 248,8 εκ. € (75,2%).
 Έχουν εκδοθεί σαράντα τέσσερις (44) προσκλήσεις π/υ 224,2 εκ. € (67,8%).
 Έχουν υποβληθεί εκατόν είκοσι έξι (126) προτάσεις π/υ 266,8 εκ. € (80,7%).
 Έχουν ενταχθεί ογδόντα έξι (86) πράξεις π/υ 157,2 εκ. € (47,5%).
 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 59,4 εκ. € (18%).
 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 29,0 εκ. € (8,8%).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του Προγράμματος

Στοιχεία ΟΠΣ - 31.10.2017
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Σχήμα 3: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020

Προβλέψεις προόδου υλοποίησης του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2017:
 Ο εκτιμώμενος π/υ εξειδίκευσης θα ανέρχεται σε 293 εκ. € (89%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ προσκλήσεων θα ανέρχεται σε 353,0 εκ. € (107%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ εντάξεων θα ανέρχεται σε 184 εκ. € (56%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ των νομικών δεσμεύσεων θα ανέρχεται σε 64 εκ. € (19%).
 Οι εκτιμώμενες πληρωμές θα ανέρχονται σε 36,5 € (11%).
ης

Οι εκτιμήσεις προόδου υλοποίησης για το 2018 παρουσιάζονται στην Ενότητα Δ της 3 έκδοσης του
Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
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1.2.1 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 31/10/2017

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 307,2 εκ. € (ΔΔ).
 Έχουν εξειδικευτεί συνολικά είκοσι έξι (26) δράσεις, σε 14 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο
των 17 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που αντιστοιχούν σε 15 από τους 18 Ειδικούς Στόχους.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 230,3 εκ. € (75,0%).
 Έχουν εκδοθεί είκοσι εννέα (29) προσκλήσεις π/υ 211,2 εκ. € (68,8%).
 Έχουν υποβληθεί ενενήντα πέντε (95) προτάσεις π/υ 253,1 εκ. € (82,4%).
 Έχουν ενταχθεί πενήντα επτά (57) πράξεις π/υ 144,9 εκ. € (47,2%).
 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 50,3 εκ. € (16,4%).
 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 24,7 εκ. € (8,0%).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ)

Στοιχεία ΟΠΣ - 31.10.2017
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Σχήμα 4: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΤΠΑ
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Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 8 ΑΠ (1, 5, 6, 7, 9, 11, 12), που αφορούν τις δράσεις ΕΤΑΚ, κλιματικής
αλλαγής, περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών, παιδείας και τεχνικής βοήθειας αντίστοιχα.
Παρατηρείται ικανοποιητική απορρόφηση στους ΑΠ 5, 9 και 12, χαμηλή απορρόφηση στους ΑΠ 1, 6, 7 και
11 και μηδενική απορρόφηση στον ΑΠ 1.
Οι δράσεις αφορούν στον ΑΠ 1 τις ερευνητικές υποδομές (1a), στον ΑΠ 5 την αντιπλημμυρική προστασία
και την αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων (5b), στον ΑΠ 6 τις υποδομές ύδρευσης και
διαχείρισης λυμάτων (6b) καθώς επίσης και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς (6c) και προστασίας
της βιοποικιλότητας (6d), στον ΑΠ 7 το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο και την ενεργητική ασφάλεια
μεταφορών (7b), στον ΑΠ 9 τις υποδομές Α’θμιας και Β’θμιας υγείας (9a), στον ΑΠ 11 τις υποδομές
τριτοβάθμιας και σχολικής εκπ/σης (10a) και στον ΑΠ 13 την τεχνική βοήθεια.
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 2, 3, 4, που αφορούν τις δράσεις ΤΠΕ, επιχειρηματικότητας και μείωσης του
CO2.

Προβλέψεις προόδου υλοποίησης ΕΤΠΑ μέχρι το τέλος του 2017:
 Ο εκτιμώμενος π/υ εξειδίκευσης θα ανέρχεται σε 273 εκ. € (89%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ προσκλήσεων θα ανέρχεται σε 338 εκ. € (110%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ εντάξεων θα ανέρχεται σε 172 εκ. € (56%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ των νομικών δεσμεύσεων θα ανέρχεται σε 52 εκ. € (17%).
 Οι εκτιμώμενες πληρωμές θα ανέρχονται σε 30 € (10%).
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1.2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 31/10/2017:

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 23,5 εκ. € (ΔΔ).
 Έχουν εξειδικευτεί συνολικά οκτώ (8) δράσεις, σε 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 6
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που αντιστοιχούν σε 4 από τους 6 Ειδικούς Στόχους.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται 18,4 εκ. € (78,5%).
 Έχουν εκδοθεί δέκα πέντε (15) προσκλήσεις π/υ 12,9 εκ. € (55,3%).
 Έχουν υποβληθεί τριάντα μία (31) προτάσεις π/υ 13,7 εκ. € (58,3%).
 Έχουν ενταχθεί είκοσι εννέα (29) πράξεις π/υ 12,3 εκ. € (52,6%).
 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 9,1 εκ. € (38,9%).
 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 4,3 εκ. € (18,4%).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης του Προγράμματος (ΕΚΤ)

Στοιχεία ΟΠΣ - 31.10.2017
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Σχήμα 5: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΚΤ
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Έχει ενεργοποιηθεί ο ΑΠ 10, που αφορά την κοινωνική ένταξη, με ικανοποιητική απορρόφηση. Οι δράσεις
αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii), τη συμβουλευτική και
ψυχολογική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας (9iii) και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Κέντρα
Κοινότητας, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ) (9iv).
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 8 και 13, που αφορούν την απασχόληση και την τεχνική βοήθεια. Επίσης δεν
έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις του ΑΠ 10 που αφορούν την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στις
υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας (9iv) και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (9v).

Προβλέψεις προόδου υλοποίησης ΕΚΤ μέχρι το τέλος του 2017:
 Ο εκτιμώμενος π/υ εξειδίκευσης θα ανέρχεται σε 20 εκ. € (85%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ προσκλήσεων θα ανέρχεται σε 15 εκ. € (64%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ εντάξεων θα ανέρχεται σε 12 εκ. € (51%).
 Ο εκτιμώμενος π/υ των νομικών δεσμεύσεων θα ανέρχεται σε 12 εκ. € (51%).
 Οι εκτιμώμενες πληρωμές θα ανέρχονται σε 6,5 € (28%).

Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκλήσεων, των Ενταγμένων Πράξεων και της πορείας
υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).
Τα στοιχεία των προσκλήσεων και των ενταγμένων έργων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα ESPA.GR.
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1.3 Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»
(ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ1: 10.360.312 € (3,1%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 8.360.312 € (80,7%).
 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ
5.000.000 € (100%).
 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας, π/υ 3.360.312 € (62,7%).
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 1 πρόσκλησης ποσό 4.500.000 € (43,4%), που αφορούν την ΕΠ 1.1 (1a):
 Δράσεις αναβάθμισης των υφισταμένων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ
4.500.000 €.
 Υποβλήθηκε 1 πρόταση π/υ 4,5 εκ. €, που αφορά την αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, π/υ 4.500.000 €.
 Εντάχθηκε 1 πράξη που αφορά την αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ π/υ 4,5 εκ. € (43,4%).
 Δεν έγιναν συμβάσεις και δαπάνες.
Η πράξη είναι εναρμονισμένη τόσο με τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών( Σχέδιο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
(τομέας Ενέργειας)) όσο και με το Περιφερειακό Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που
εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015.
Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της δράσης 01.2.1.01, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της σχετικής
πρόσκλησης π/υ 2.500.000 € για την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης
επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής και οίνου, και βρίσκεται σε στάδιο προδημοσίευσης
με στόχο να εκδοθεί η πρόσκληση εντός του 2017.
Στο πλαίσιο εξειδίκευσης της RIS3 ολοκληρώθηκε το 2015 η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για
τους κλάδους της γούνας, της αγροδιατροφής & οινοποιίας- αμπελουργίας με την υλοποίηση αντίστοιχων
θεματικών εργαστηρίων.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται και η υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων για τους υπόλοιπους
κλάδους της RIS3 (ενέργεια, περιβάλλον, τουρισμός).
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Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ2: 10.360.312 € (3,1%).
Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα καθώς δεν έχει αρθεί η σχετική αυτοδέσμευση του ΕΠ ΠΔΜ που
αφορά στην εναρμόνιση των προς χρηματοδότηση δράσεων με την «Εθνική Στρατηγική για την ψηφιακή
Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021», που αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής.
Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, το Φεβρουάριο του 2017
παρουσιάσθηκε σε σχετική ημερίδα, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να καταθέσουν προτάσεις, σε συνέχεια
σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης / Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Μέχρι σήμερα είμαστε σε αναμονή για την ενημέρωση για τα επόμενα
βήματα.
Σε εξέλιξη η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία
μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί
εντός του Α’ τριμήνου 2017 (απαιτείται η εναρμόνιση αυτού με το νέο πλαίσιο για την υλοποίηση της
Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη).
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ2 με την εξειδίκευση σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Ανάπτυξης και έκδοση σχετικών προσκλήσεων για τις δράσεις υπηρεσιών
και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανάδειξης πολιτισμού – τουρισμού, ηλεκτρονικής παιδείας
και εφαρμογών υγείας – πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
(ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ3: 31.080.937 € (9,4%).
 Στον ΑΠ 3 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 4.375.000 € (14,1%).
 Δημιουργία θερμοκοιτίδας και στήριξη επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (Incubator), π/υ 1.375.000 €
(7,2%)
 Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων, π/υ
3.000.000 € (15,6%).
Δεν εξειδικεύτηκαν και δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθότι δεν
ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού ΕΦΔ. Προωθήθηκε η προετοιμασία της πρόσκλησης για επιλογή
ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, που θα αφορά τους ΑΠ 3, 8 και 10.
Σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύστασης των Χρηματοδοτικών Ταμείων ( Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΙΙ,
Ταμείο Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), Ταμείο Υποδομών, κ.α.) αρμοδιότητας
του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύτηκε να συμμετέχει στο
ΤΕΠΙΧ ΙΙ με το ποσό των 5,0 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).
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Έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των προδιαγραφών για τη δημιουργία βιώσιμης δομής ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας. Στο στάδιο ολοκλήρωσης η μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων καινοτόμων
επιχειρήσεων με έμφαση στις ΤΠΕ.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ3 με την έκδοση προσκλήσεων:
 για τις δράσεις δημιουργίας δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της
εξωστρέφειας (RIS3)
 για τις δράσεις δημιουργίας θερμοκοιτίδας,
 για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (με χρήση ΕΦΔ)
 για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων
(networks) και
 για τις δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (με χρήση ΕΦΔ)

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ4: 27.307.908 € (8,3%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 27.307.908 € (100%).
 Δράσεις ανάπτυξης τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση βιομάζας, π/υ 6.000.000 €
 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, π/υ 10.000.000 €
 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π/υ 11.307.908 €.
Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα καθώς καθυστέρησε η ολοκλήρωση της αιρεσιμότητας που
αφορά τη μελέτη για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση
κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ , που αποτελεί
αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τον
Ιούλιο του 2017.
Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων
κτιρίων και του περιφερειακού σχεδίου για την αξιοποίηση της βιομάζας με έμφαση στην
τηλεθέρμανση.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ4 με την έκδοση προσκλήσεων:
 για τις δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 6,0 εκ. €,
 για τις δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, εκτιμώμενου π/υ 10,0 εκ.
€ και
 για τις δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π/υ 11,3 εκ. €.
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Άξονας Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ5: 24.354.612 € (7,4%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 2 δράσεων π/υ 24.354.612 € (100%).
 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, π/υ 21.854.612 €,
 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων, π/υ
2.500.000 €.

 Ενεργοποιήθηκε το σύνολο του ΑΠ μέσω 4 προσκλήσεων π/υ 24,8 εκ. € (101,9%), που αφορούν τις
δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων (5b), π/υ 21,7 εκ. € και
τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων (5b), π/υ 3,1 εκ.
€.
 Έχουν υποβληθεί 9 προτάσεις π/υ 29,3 εκ. € (121%).
 Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ 15,1 εκ. € (62%).
 Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 7,5 εκ. € (31%).
 Οι δηλωμένες πληρωμές στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 5,7 εκ. € (24%).

Τα ενταγμένα έργα αφορούν τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη Δυτική Μακεδονία, την
προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού Βελβεντού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων, την
αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών του χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού και την αντιπλημμυρική
προστασία του Άργους Ορεστικού.
Στο στάδιο έναρξης της εκπόνησης βρίσκεται η μελέτη για την προσαρμογή στην κλιματική σε
συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
εκπονείται από το ΥΠΕΚΑ.

Άξονας Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ6: 61.111.089 € (18,5%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 5 δράσεων από το σύνολο των 10, π/υ 35,3 € (57,7%).
 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης, π/υ 14,6 εκ. €,
 Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών
απορροής της Περιφέρειας, π/υ 2,8 εκ. €,
 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, π/υ 13,1 εκ. €,
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, π/υ 3,1 €,
 Δράσεις για την αποκατάσταση/ αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, π/υ 1,7 εκ. €.
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 7 προσκλήσεων ποσό 49,5 εκ. € (81%), που αφορούν τις δράσεις υποδομών
ύδρευσης (6b), π/υ 34.575.000 €, τις δράσεις διαχείρισης υδατικών πόρων (6b), π/υ 700 χιλ. €, τις
δράσεις διαχείρισης των αστικών λυμάτων (6b), π/υ 8,5 εκ. €, τις δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς (6c), π/υ 4,0 εκ. € και τις δράσεις αξιοποίησης βιοποικιλότητας (6d), π/υ 1,7 εκ. €.
 Εντάχθηκαν 27 πράξεις ΣΔΔ 44,3 εκ. € (73% του ΑΠ), που αφορούν 20 παρεμβάσεις βελτίωσης των
υποδομών ύδρευσης, 4 παρεμβάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, 1 παρέμβαση ανάδειξης
πολιτιστικής κληρονομιάς και 2 παρεμβάσεις αποκατάστασης– αξιοποίησης βιοποικιλότητας.
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 5 πράξεις ΣΔΔ 6,8 εκ. € (11,1% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 5 πράξεις ΣΔΔ 5,7 εκ. € (9,3% του ΑΠ).

Σε φάση ολοκλήρωσης η επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Δυτικής
Μακεδονίας που εκπονείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ.
Έχει εκπονηθεί η μελέτη για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα - Εξειδίκευση
Δράσεων Προτεραιότητας για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στο πλαίσιο της τεχνικής
βοήθειας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
Στο στάδιο ολοκλήρωσης η εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της ΠΔΜ, του
επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών, και της Β’
φάσης επιλογής τελικών επιχειρησιακών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ6 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο
των δράσεων και η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων ΒΑΑ και ΟΧΕ με τις προσκλήσεις για το σύνολο των
Αξόνων Προτεραιότητας και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που περιέχονται στα επιχειρησιακά σχέδια
ΒΑΑ και ΟΧΕ.

Άξονας Προτεραιότητας 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε
βασικές υποδομές δικτύων» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ7: 54.032.942 € (16,3%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων του Άξονα, π/υ 42,0 € (77,7%).
 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας),
π/υ 20,0 εκ. €,
 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου
και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό, π/υ 20,0 εκ. € και
 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών, π/υ 2,0 εκ. €.
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 Ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων ποσό 20,7 εκ. € (38%), που αφορούν τις δράσεις
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου (7a), π/υ 18,7 εκ. € και ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών (7a),
π/υ 2,0 εκ. €.
 Εντάχθηκαν 4 πράξεις ΣΔΔ 5,9 εκ. € (11% του ΑΠ), που αφορούν τη βελτίωση των κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης
στην ΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαίδας, τη βελτίωση της νότιας εισόδου της Πτολεμαίδας, τον εξοπλισμό της
Αστυνομίας και τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής για την ενίσχυση της ενεργητικής ασφάλειας του
οδικού δικτύου.
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 2 πράξεις ΣΔΔ 3,5 εκ. € (6,5% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 2 πράξεις ΣΔΔ 2,1 εκ. € (3,8% του ΑΠ).
Σε φάση εξειδίκευσης των δράσεων οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες
περιφερειακές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες οδικής ασφάλειας του εθνικού και περιφερειακού
οδικού δικτύου της Περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ7 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο
των δράσεων:
 Κατασκευή τμημάτων καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (7a) και
 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου (7b).

Άξονας Προτεραιότητας 8: «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» (ΕΚΤ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ8: 1.753.367 € (0,5%).
Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αιρεσιμότητας και της
αυτοδέσμευσης για τη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.
Σε φάση προκήρυξης η δημιουργία μηχανισμού για τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς
Εργασίας και την Προώθηση της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των δράσεων σε συνεργασία με τις
κεντρικές αρχές, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση του Άξονα με
την έκδοση προσκλήσεων για τις δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Άξονας Προτεραιότητας 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)»
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ9: 23.204.115 € (7,0%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 23,2 € (100%).
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 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας, π/υ 15 εκ. €.
 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών, π/υ 7,2 εκ. €.
 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ, π/υ 1 εκ. €.
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 6 προσκλήσεων ποσό 25,1 εκ. € (108%), που αφορούν τις δράσεις επέκτασης/
αναβάθμισης υποδομών υγείας (9a), π/υ 14,0 εκ. € και ανάπτυξης/ αναβάθμισης κοινωνικών
υποδομών (9a), π/υ 11,1 εκ. €.
 Εντάχθηκαν 13 πράξεις ΣΔΔ 15,6 εκ. € (67% του ΑΠ), που αφορούν τις υποδομές Α’θμιας υγείας
(επέκταση Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαίδας - phasing, βελτίωση Γενικού
Νοσοκομείου Γρεβενών, εξοπλισμό Μαιευτικής και ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, ανέγερση
Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, δημιουργία κέντρου ΕΚΑΒ και προμήθεια ασθενοφόρων), την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία , τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ)
και τις κοινωνικές υποδομές (κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στη ΖΕΠ Κοζάνης).
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 5 πράξεις ΣΔΔ 7,8 εκ. € (33,5% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 5 πράξεις ΣΔΔ 6,2 εκ. € (27% του ΑΠ).
Σημειώνεται ότι οι δράσεις στον τομέα υγείας βρίσκονται σε εναρμόνιση με το περιφερειακό σχέδιο
η
χαρτογράφησης των υποδομών και των αναγκών τομέα υγείας, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την 3
ΥΠΕ, το Υπ. Υγείας και τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς.

Άξονας Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ10: 21.308.834 € (6,4%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 5 δράσεων π/υ 18,0 εκ. € (84%).
 Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση
μειονεκτούντων ατόμων, π/υ 4,6 εκ. € (2015),
 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί
σταθμοί, ΚΔΑΠ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν
ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή
τους στην αγορά εργασίας, π/υ 8,6 εκ.€ (2015, 2016, 2017),
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία, π/υ 949,1 χιλ. € (2015, 2016, 2017),
 Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, π/υ 650 χιλ. € (2016) και
 Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας, π/υ 3,1 εκ.€ (2016).
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 Ενεργοποιήθηκε μέσω 12 προσκλήσεων ποσό 12,5 εκ.€ (59% του ΑΠ), για τις δράσεις εναρμόνισης
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii) (3 κύκλοι), στήριξης των συμβουλευτικών κέντρων
γυναικών θυμάτων βίας (9iii), και στήριξης των κοινωνικών δομών (9iv) (Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ,
ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ).
 Εντάχθηκαν 29 πράξεις ΣΔΔ 12,3 εκ. € (58% του ΑΠ), που αφορούν 6 πράξεις εναρμόνισης
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, 4 πράξεις συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνα φιλοξενίας
γυναικών θυμάτων βίας, 10 πράξεις δημιουργίας Κέντρων Κοινότητας, 7 πράξεις στήριξης ΚΗΦΗ και 2
πράξεις στήριξης ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ.
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 8 πράξεις ΣΔΔ 9,1 εκ. € (42,9% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 7 πράξεις ΣΔΔ 4,3 εκ. € (20,3% του ΑΠ).
Οι δράσεις υλοποιούνται σε εναρμόνιση με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.
Σε εξέλιξη βρίσκεται:
 η εξειδίκευση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης στην απασχόληση (9iii) σε
συνεργασία με την ΕΑΣ,
 η εξειδίκευση των δράσεων πρόσβασης στην υγεία (9iv) αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας,
 η εξειδίκευση των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (9v) αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας και
 η δημιουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης με συντονισμό του Υπ.
Εργασίας. Προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Άξονας Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» (ΕΤΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ11: 59.740.115 € (18,1%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 59,7 € (100%).
 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 50,0 εκ. €,
 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, π/υ 12,7 εκ. € και
 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, π/υ 4,0 εκ. €.
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 6 προσκλήσεων ποσό 80,9 εκ. € (136%), που αφορούν τις δράσεις ανάπτυξης/
αναβάθμισης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (10a), π/υ 64,5 εκ. €, ανάπτυξης/ αναβάθμισης υποδομών
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σχολικής εκπαίδευσης (10a), π/υ 11,5 εκ. € και ανάπτυξης/ αναβάθμισης υποδομών προσχολικής
εκπαίδευσης (10a), π/υ 5,0 εκ. €.
 Εντάχθηκαν 3 πράξεις ΣΔΔ 55,2 εκ. € (92,4% του ΑΠ), που αφορούν τη δημιουργία
Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας, το κτίριο του 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
και το κτίριο του 12θέσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας.
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 21,5 εκ. € (36% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 4,5 εκ. € (7,5% του ΑΠ).
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η δημοσίευση δύο προσκλήσεων που αοφορύν τις υποδομές Α΄θμιας
και Β΄θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και τον εξοπλισμό ΤΠΕ (ψηφιακό σχολείο) για το σύνολο των
σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι οι δράσεις στον
τομέα παιδείας βρίσκονται σε εναρμόνιση με το περιφερειακό σχέδιο χαρτογράφησης των υποδομών και
των αναγκών τομέα παιδείας, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς.

Άξονας Προτεραιότητας 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)»
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ12: 5.654.781 € (1,7%).
 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 5,6 εκ. € (100%).
 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης, π/υ 2,8 εκ. €,
 Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος, π/υ 1,8
εκ. € και
 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος, π/υ 1,0 εκ. €.
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων ποσό 5,6 εκ. € (100% του ΑΠ), που αφορά το σύνολο των
δράσεων.
 Εντάχθηκαν 5 πράξεις ΣΔΔ 4,2 εκ. (75% του ΑΠ), που αφορούν τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης, τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας
δράσεων του προγράμματος και τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.
 Έχουν γίνει συμβάσεις σε 4 πράξεις ΣΔΔ 3,2 εκ. € (56,9% του ΑΠ).
 Έχουν γίνει δαπάνες σε 4 πράξεις ΣΔΔ 460,3 χιλ. € (8,1% του ΑΠ).

Άξονας Προτεραιότητας 13: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)»
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΑΠ13: 432.417 € (0,1%).
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 Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 432,4 χιλ. € (100%).
 δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ), π/υ 232 χιλ. €,
 δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ),
π/υ 100 χιλ. € και
 δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος (ΕΚΤ), π/υ 100 χιλ. €.
 Ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων ποσό 432,4 χιλ. € (100% του ΑΠ), που αφορά το σύνολο των
δράσεων.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ένταξη και η υλοποίηση των δράσεων του Άξονα.

1.4 Πορεία Κανόνα ν+3 (2014) - Προβλέψεων Ετήσιων Δαπανών

Κανόνας ν+3
Η ετήσια δέσμευση απορρόφησης δαπανών για το έτος 2014 (κύρια κατανομή) ανά ταμείο και η πορεία
επίτευξης του κανόνα ν+3 μέχρι το τέλος του 2017 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Πορεία κανόνα ν+3 (2014)

ΕΔΕΤ

1
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
Σύνολο
Προγράμματος

Προϋπολογισμός
Προγράμματος

Ετήσια Δέσμευση 2014
(κύρια κατανομή)

Σύνολο
Προχρηματοδότησης και
Προκαταβολών

Σύνολο Αιτημάτων
Πληρωμής

Κάλυψη Ετήσιας
Δέσμευσης 2014

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(6+8)-4

11=(7+9)-5

245.794.494 307.243.123 32.256.729 40.320.911 36.049.231 45.061.538 22.117.773 27.647.216 25.910.274 32.387.843
18.795.693

23.494.398

3.080.551

3.850.689

2.756.456

3.445.570

3.893.910

4.867.388

3.569.815

4.462.269

264.590.187 330.737.521 35.337.280 44.171.600 38.805.687 48.507.109 26.011.683 32.514.603 29.480.090 36.850.112

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το σύνολο των αιτημάτων πληρωμής και των προκαταβολών και
προχρηματοδότησης έχει ήδη υπερκαλύψει τον κανόνα ν+3 έτους 2014 που αφορά την απορρόφηση της
ετήσιας δέσμευσης του 2014 μέχρι το τέλος του 2017.
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Ετήσιος Στόχος Δαπανών
Ο στόχος των δαπανών του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, όπως καθορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 88565/09-082017 έγγραφο του Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με θέμα «Επισκόπηση της εφαρμογής Α’
εξαμήνου 2017 / επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης έτους 2017 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Επίσης αποτυπώνεται η πορεία επίτευξης του στόχου μέχρι 31/10/2017, καθώς επίσης και η εκτιμώμενη
πορεία όπως αποτυπώνεται και στο στόχο δαπανών του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης της ΕΥΔ ΕΠΠΔΜ (Σεπ. 2017).

Πίνακας 2. Στόχοι Δαπανών ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για το έτος 2017

ΕΔΕΤ

1

Δημοσιονομικός Στόχος
Δαπανών έτους 2017*

Πορεία Ετήσιων Δαπανών
31/10/2017

Στόχος Δαπανών έτους 2017**
Σχ. Δράσης ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συνδρομή

Δημόσια
Δαπάνη

2

3

4

5

6

7

%

8=7/3

ΕΤΠΑ

30.307.591

33.675.102

3.791.940

4.739.924

11.015.510

13.769.387

41%

ΕΚΤ

3.369.309

3.743.677

1.198.403

1.498.003

3.026.962

3.783.703

101%

Σύνολο
Προγράμματος

33.676.900

37.418.779

4.990.342

6.237.928

14.042.472

17.553.090

47%

* Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 88565/09-08-2017 έγγραφο του του Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με θέμα «Επισκόπηση της
εφαρμογής Α’ εξαμήνου 2017 / επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης έτους 2017 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020»
** Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ (Σεπ. 2017).

Μέχρι το τέλος του 2017:
Οι συνολικές εκτιμώμενες πληρωμές του προγράμματος ανέρχονται σε 17,5 €, δηλαδή 47% του ετήσιου
στόχου. Ειδικότερα ανά ταμείο:


για το ΕΤΠΑ, οι εκτιμώμενες πληρωμές ανέρχονται σε 13,7 εκ. €, δηλαδή 41% του ετήσιου στόχου,



για το ΕΚΤ, οι εκτιμώμενες πληρωμές ανέρχονται σε 3,7 εκ. €, δηλαδή 101% του ετήσιου στόχου.

Για την επίτευξη του στόχου δαπανών καταρτίζεται τακτικά και παρακολουθείται συστηματικά Σχέδιο
Δράσης ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) με το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής
(ΕΥΣΕ).

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 Πορεία 2017-10-31 (01)

Σελ. 29/79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτό στάλθηκε στην ΕΥΣΕ του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης το Σεπ. 2017, προκύπτει ότι η επίτευξη του στόχου ΔΔ ΕΤΠΑ έως 31/12/2017,
υπολείπεται κατά περίπου 19,9 εκ. € (Ενδεικτικός Στόχος ΔΔ: 33,6 εκ. €, εκτίμηση ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ : 13,7 εκ. €).
Σε ότι αφορά στο ΕΚΤ η εκτίμηση είναι ότι η καλύπτεται ο ετήσιος στόχος (Ενδεικτικός Στόχος ΔΔ : 3,7 εκ €,
εκτίμηση ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ : 3,8 εκ €).

Σε ότι αφορά στο στόχο του ΕΤΠΑ σημειώνεται ότι η απόκλιση οφείλεται κυρίως σε θέματα που
αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:
1. η εξασφάλιση από τους δικαιούχους των πράξεων της ομαλής διενέργειας των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών έργων του Ν. 4412/2016.
2. οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω των διαρκών τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες
συμβάσεις και της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης δημόσιων έργων.
3. η υστέρηση στην υλοποίηση των έργων σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις λόγω διαφόρων
θεμάτων, όπως:
 ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων τεχνικών έργων θεμελίωσης κατά τη διάρκεια κατασκευής,
 οικονομική δυσκολία των αναδόχων να υποστηρίξουν την κατασκευή των έργων ειδικά σε
προμήθειες εξοπλισμού,
 καθυστερήσεις στις παραλαβές εξοπλισμού και άλλες περιπτώσεις.
4. η καθυστέρηση ενεργοποίησης δράσεων που απαιτούν ενέργειες των κεντρικών αρχών, όπως η
ενίσχυση ερευνητικών δράσεων των επιχειρήσεων (ΘΣ 1), οι δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ (ΘΣ
2), οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας (ΘΣ 3) και οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης
δημόσιων κτιρίων (ΘΣ 4).
5. Η ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης.
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1.5 Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται

1.5.1 Ζητήματα ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ)
Η ομαλή υλοποίηση και οι επιδόσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ιδιαίτερα η κάλυψη των στόχων του
Πλαισίου Επίδοσης που αφορούν τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες F100 «Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών» ανά Άξονα Προτεραιότητας επηρεάζονται αρνητικά από τα παρακάτω:

ΑΠ 1, 3 (ΕΤΠΑ)
Από τα σημαντικά προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και επηρεάζουν την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα,
στην παρούσα φάση, διαπιστώνεται ότι παραμετροποιούνται με σημαντικές καθυστερήσεις οι
διαδικασίες που αφορούν τόσο στην έκδοση των Προσκλήσεων όσο και στην αξιολόγηση των προτάσεων,
μέχρι και την απόφαση ένταξης.
Από τη μη αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι ΕΥΔ των περιφερειών θα προχωρήσουν στην έκδοση
πρόσκλησης για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πόρους των ΠΕΠ που αφορούν σε
κρατικές ενισχύσεις συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ ή και ΕΚΤ. Κατά τα στάδια της συνεργασίας μεταξύ των
στελεχών του Υπουργείου και των Περιφερειών προέκυψαν βασικά νομικά και διαχειριστικά ζητήματα τα
οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί, (π.χ. το νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης πρόσκλησης,
δικαιούχος ή ανάδοχος ο ΕΦΔ, επιλεξιμότητα ΦΠΑ λειτουργικών εξόδων, αριθμός ατόμων ομάδας έργου
ΕΦΔ, τρόπος πληρωμής λειτουργικών δαπανών κλπ).

Από την καθυστέρηση στην αποσαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των Περιφερειών στα
νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Ταμεία (Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ), Ταμείο Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), Ταμείο Υποδομών, κ.λπ). Ειδικότερα, θα πρέπει να
επιταχυνθούν, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι διαδικασίες σύστασης των
Χρηματοδοτικών Ταμείων και καθορισμού του τρόπου συμμετοχής των Περιφερειών.
Τον Οκτ. 2017, στάλθηκε σχετική επιστολή (υπ. αριθμ. πρωτ. 114734/ΕΥΚΕ 6635) του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σχετικά με τις «Δυνατότητες χρηματοδότησης του Θεματικού Στόχου 3
και της συνεισφοράς πόρων των ΠΕΠ στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΠΠ 2014 – 2020».

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)
Από τη μη αποσαφήνιση του τρόπου ενεργοποίησης δράσεων του τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, το Φεβρουάριο του 2017
παρουσιάσθηκε σε σχετική ημερίδα, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να καταθέσουν προτάσεις, σε συνέχεια
σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης / Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία ενημέρωση για τα επόμενα
βήματα.
Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και διαθέσιμοι πόροι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για
τη βελτίωση των παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και
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των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και απαιτείται να καθοριστούν άμεσα τα επόμενα βήματα για
την ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων.
Σύμφωνα με τη σχετική αυτοδέσμευση θα πρέπει κάθε δράση προς χρηματοδότηση να είναι
εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for
Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς
και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής
ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι
ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)
Από την καθυστέρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση του νέου
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ/Β/2367/12-07-2017) και την ανάγκη ολοκλήρωσης των
υπολειπόμενων ενεργειών (π.χ. έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ))
ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση των σχετικών προκλήσεων.
Για την προετοιμασία της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης
δημόσιων κτιρίων εκπονήθηκε η μελέτη του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των
δημοσίων κτιρίων (τομείς παιδείας και υγείας), που ολοκληρώθηκε τον Οκτ. 2017.

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)
Από τις σημαντικές εκκρεμότητες που παραμένουν στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών
πόρων και ειδικότερα σε ότι αφορά στην κάλυψη της αιρεσιμότητας 6.1 (τιμολογιακή πολιτική για το νερό
και επικαιροποιημένα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής). Η ανωτέρω υστέρηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών για τις σχετικές δράσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.

ΑΠ 8 (ΕΚΤ)
Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής, θεμάτων που συνδέονται με την
ολοκλήρωση του μηχανισμού διάγνωσης αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και λόγω της αναμενόμενης
επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.
Η αιρεσιμότητα για το μηχανισμό διάγνωσης αγοράς εργασίας σε εθνικό επίπεδο έχει εκπληρωθεί. Σε
φάση προκήρυξης η δημιουργία μηχανισμού για τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς
Εργασίας και την Προώθηση της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης.
Σε εξέλιξη η συνεργασία με τις κεντρικές αρχές για την εξειδίκευση της εφαρμογής.

ΑΠ 10 (ΕΚΤ)
Από την καθυστέρηση εξειδίκευσης των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 10.1.1.01 (9i) σε
συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, που αφορά τα ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση
των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες με την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την επιτάχυνση της
εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.
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Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην εξειδίκευση
δράσεων που αφορούν στην ΘΣ9/ΕΠ9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος».
Η διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε
υπηρεσίες υγείας βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της ΕΕ.
Από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην εξειδίκευση του
ΘΣ9/ΕΠ9v που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.
1.5.2 Γενικά ζητήματα
 η καθυστέρηση στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Προγραμματισμός, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Απαιτείται από το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πλήρη
εφαρμογή του Νόμου (π.χ. αδυναμία δημοπράτησης έργων με το σύστημα Μελέτη Κατασκευή που
αφορά και σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής
των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, ενώ οι συνεχείς αλλαγές στις ημερομηνίες εφαρμογής του
συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έχουν δημιουργήσει σημαντικότατες καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών
των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, παράλληλα με τη λειτουργία ενός μηχανισμού
διευκρινήσεων τύπου help-desk.
 Τα σημαντικά ποσοστά εκπτώσεων, άνω του 60% εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά
προβλήματα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα
των υψηλών ποσοστών εκπτώσεων, προκύπτει η ανάγκη αύξησης της υπερδέσμευσης σε επίπεδο
πρόσκλησης έως 50%.
 Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τις
υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εκτιμάται
ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι και η λειτουργία των
προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως
του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, του περιφερειακού παρατηρητηρίου για την κοινωνική ένταξη, της
υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ έχει εξειδικεύσει,
κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη του συνόλου των
ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της δημιουργίας και λειτουργίας των ανωτέρω
μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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1.6 Πρόοδος Υλοποίησης Δεικτών Εκροών
Στην παρούσα φάση καταγράφεται η πρόοδος των δεικτών του προγράμματος (επιχειρησιακοί δείκτες) σε
σχέση με τις τιμές των δεικτών των εντάξεων των πράξεων για το ΕΤΠΑ και σε επίπεδο υλοποίησης για το
ΕΚΤ.
Έχουν ενεργοποιηθεί οι δείκτες που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 και 13.
Από το σύνολο των 56 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 26 δείκτες (ΑΠ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Οι 30
δείκτες στους ΑΠ 1-4, 6-8, 10, 12 και 13 δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Οι δείκτες των αξόνων προτεραιότητας
2, 3, 4 και 8 προβλέπεται να ενεργοποιηθούν το 2018.
Από τους 26 δείκτες με τιμές ένταξης, οι 13 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με ποσοστά ≥100% (ΑΠ 5, 6, 9, 10,
12), οι 3 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με ποσοστά 75-100% (ΑΠ 6, 11), οι 4 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με
ποσοστά 50-75% (ΑΠ 1, 5, 6, 11) και 6 δείκτες ποσοστό <50% (ΑΠ 1, 6, 7, 9).
Για το ΕΤΠΑ, από το σύνολο των 43 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 23 δείκτες, από τους οποίους οι 10
δείκτες παρουσιάζουν τιμές με ποσοστά ≥100% (ΑΠ 5, 6, 9, 12), οι 3 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με
ποσοστά 75-100% (ΑΠ 6, 11), οι 4 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με ποσοστά 50-75% (ΑΠ 1, 5, 6, 11) και 6
δείκτες ποσοστό <50% (ΑΠ 1, 6, 7, 9).
Για το ΕΚΤ, από το σύνολο των 13 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 3 δείκτες με ποσοστά ≥100% (ΑΠ 10).
Οι υπόλοιποι 10 δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η συνολική πρόοδος των επιχειρησιακών δεικτών του προγράμματος.

ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ)
Εντάχθηκε ένα έργο που αφορά την αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο (ΕΣ)
1.1.1 «Ενίσχυση Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».
Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2101 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται/
αναβαθμίζονται» με τιμή 1 έναντι 3 της τιμής στόχου (33% του στόχου).
Επίσης συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων» με τιμή 15 έναντι 30 της τιμή στόχου (50% του στόχου).
Επιπλέον συμβάλει και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων Τ2001 «Επιστημονικό προσωπικό που
απασχολείται στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)».
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 1.2.1 «Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
της Περιφέρειας».

ΑΠ2 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 2.1.1 «Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις» και οι δείκτες του Άξονα.
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Ολοκληρώθηκε το Εθνικό σχέδιο ψηφιακής ανάπτυξης και η συγκρότηση της αρμόδιας Ειδικής
Γραμματείας Ψηφιακής Ανάπτυξης.

ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΕΣ και οι δείκτες του Άξονα.
ΕΣ 3.1.1 «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».
ΕΣ 3.2.1 «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΕΣ και οι δείκτες του Άξονα.
ΕΣ 4.1.1 «Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου
τομέα».
ΕΣ 4.2.1 «Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα
των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

ΑΠ 5 (ΕΤΠΑ)
Εντάχθηκαν 4 έργα που αφορούν τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και την αντιπλημμυρική
προστασία και εξυπηρετούν τον ΕΣ 5.1.1 «Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των
κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους».
Το έργο του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη CO21
«Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» με τιμή 95.000 έναντι 95.000 της τιμής
στόχου (100% του στόχου).
Τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO20 «Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» με τιμή 15.400 έναντι 25.000 της τιμή στόχου (62% του στόχου).
Επιπλέον συμβάλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2008 «Ποσοστό κάλυψης περιοχών
με αντιπλημμυρική προστασία».

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκαν 4 από τους 5 ΕΣ του Άξονα.
Εντάχθηκαν 20 έργα που αφορούν τη βελτίωση υποδομών ύδρευσης και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.1
«Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής
της Περιφέρειας».
Τα έργα υποδομών ύδρευσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2104 «Κατασκευή – βελτίωση –
αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» με τιμή 235,34 km έναντι 150 της τιμής στόχου (157% του στόχου), καθώς
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επίσης και του δείκτη CO18 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης» με τιμή 127.777 έναντι 20.000 της τιμής στόχου (639% του στόχου). Η τιμή εμφανίζεται
μεγαλύτερη λόγω δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν στο ΟΠΣ το
σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.
Επιπλέον συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2009 «Ποσοστό πληθυσμού που
καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού».

Εντάχθηκαν 4 έργα που αφορούν τη διαχείριση αστικών λυμάτων και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.2 «Βελτίωση
της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας.
Τα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2105 «Μήκος
αποχετευτικού δικτύου» με τιμή 31,55 km έναντι 240 της τιμής στόχου (13% του στόχου), καθώς επίσης
και του δείκτη CO19 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»
με τιμή 23.323 έναντι 24.000 της τιμής στόχου (97% του στόχου). Η τιμή εμφανίζεται μεγαλύτερη λόγω
δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν στο ΟΠΣ το σύνολο του
πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.
Επιπλέον συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2010 «Ποσοστό πληθυσμού που
καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων».

Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά τη Βιβλιοθήκη και το Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης και
εξυπηρετεί τον ΕΣ 6.2.1 «Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη».
Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2106 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς» με τιμή 1 έναντι 18 της τιμής στόχου (6% του στόχου), καθώς επίσης και του
δείκτη CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» με τιμή 40.000 έναντι 100.000 της τιμής στόχου
(40% του στόχου).
Επιπλέον συμβάλλει και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2011 «Αριθμός επισκεπτών
πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας».

Εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς και της
λεκάνης του υδατορέματος Βυσινιάς Καστοριάς και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.3.1 «Βελτίωση της διαχείρισης,
προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας».
Τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για
να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» με τιμή 25.200 εκτάρια έναντι 44.000 της τιμής στόχου
(57% του στόχου). Στο ΟΠΣ εμφανίζεται μεγαλύτερη τιμή λόγω άθροισης των τιμών από δύο έργα στην
ίδια λεκάνη απορροής.
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Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 6.4.1 «Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

ΑΠ 7 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 7.1.1 «Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με
το ΔΕΔ-Μ».
Έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των δράσεων του Άξονα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το
επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ
και των δεικτών.

Εντάχθηκαν 2 πράξεις που αφορούν τη βελτίωση των κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης στην ΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαίδας
και τη βελτίωση της νότιας εισόδου της Πτολεμαίδας και εξυπηρετούν τον ΕΣ 7.2.1 «Βελτίωση της
ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό».
Τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών» με τιμή 2,17 km έναντι 40 της τιμής στόχου (5% του στόχου).
Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2015 «Μέση χρονοαπόσταση
τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ».
Έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των δράσεων οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις
αρμόδιες περιφερειακές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες οδικής ασφάλειας του εθνικού και
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.

ΑΠ 8 (ΕΚΤ)
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 8.1.1 «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με έμφαση
στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εξειδίκευσης των δράσεων σε συνεργασία με τις
κεντρικές αρχές, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση των δράσεων
του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των δεικτών.

ΑΠ 9 (ΕΤΠΑ)
Εντάχθηκαν 13 έργα που αφορούν τις υποδομές υγείας ((επέκταση Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου
Πτολεμαίδας - phasing, βελτίωση Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, εξοπλισμό Μαιευτικής και ΤΕΠ Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς, ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, δημιουργία κέντρου ΕΚΑΒ και προμήθεια
ασθενοφόρων), την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία , τα Κέντρα Υγείας και
τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ) και τις κοινωνικές υποδομές (κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού
σταθμού στη ΖΕΠ Κοζάνης και εξυπηρετούν τον ΕΣ 9.1.1 «Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και
Β'θμιας υγείας και πρόνοιας».
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Τα έργα υποδομών υγείας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2107
«Υποδομές μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» με τιμή 18
έναντι 8 της τιμής στόχου (225% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO36 «Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» με τιμή 268.859 έναντι 268.859 της τιμής στόχου (100%
του στόχου). Στο ΟΠΣ εμφανίζονται μεγαλύτερες τιμές λόγω πολλαπλών έργων στην ίδια υποδομή.
Το έργο του πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2108 «Αριθμός
Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας» με τιμή 1 έναντι 4 της τιμής στόχου (25% του στόχου).
Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2016 «Ποσοστό πληθυσμού
που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας».

ΑΠ 10 (ΕΚΤ)
Ενεργοποιήθηκαν 3 από τους 4 ΕΣ του Άξονα.
Εντάχθηκαν 3 πράξεις που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και
εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.1.1 «Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας».
Οι πράξεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i) συμβάλλουν στην επίτευξη του
δείκτη T2109 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων» με τιμή 3.482
έναντι 2.242 της τιμής στόχου (155% του στόχου).
Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2019 «Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης προώθησης στην
απασχόληση, που θα συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2110 «Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».

Εντάχθηκαν 3 πράξεις που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου
(ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ) (9iii) και εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.2.1 «Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας».
Οι πράξεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ) συμβάλλουν στην
επίτευξη του δείκτη T2109 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων» με
τιμή 105 έναντι 75 της τιμής στόχου (140% του στόχου).
Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2019 «Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».
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Εντάχθηκαν 19 πράξεις που αφορούν τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας, τη στήριξη των ΚΗΦΗ και των
ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ και εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.3.1 «Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων
ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας».
Οι πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2111 «Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση
σε υπηρεσίες πρόνοιας» με τιμή 848 έναντι 155 της τιμής στόχου (547% του στόχου).
Δεν ενεργοποιήθηκε ο δείκτης CO17 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα» με τιμή 12.857. Προβλέπεται η
ης
αντικατάστασή του στο πλαίσιο της 1 Αναθεώρησης του προγράμματος λόγω αλλαγής της πολιτικής του
Υπ. Υγείας για τις δράσεις πρόσβασης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας. Σε φάση διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της ΕΕ η εξειδίκευση των δράσεων.
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 10.4.1 «Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, λόγω καθυστέρησης της εξειδίκευσης των
δράσεων από το αρμόδιο Υπ. Εργασίας.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εξειδίκευση των δράσεων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο
Εργασίας, καθώς επίσης και η ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των
δεικτών.

ΑΠ 11 (ΕΤΠΑ)
Εντάχθηκαν 3 έργα που αφορούν τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας και τις
σχολικές υποδομές και εξυπηρετούν τον ΕΣ 11.1.1 «Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης».
Τα έργα υποδομών παιδείας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2112 «Αριθμός Υποδομών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται» με τιμή 1 έναντι 2 της τιμής στόχου (50% του στόχου), του
δείκτη T2113 «Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
κατασκευάζονται – βελτιώνονται» με τιμή 27 έναντι 30 της τιμής στόχου (90% του στόχου), καθώς επίσης
και του δείκτη CO35 «Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» με τιμή
1.795 έναντι 2.000 της τιμής στόχου (90% του στόχου).
Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2018 «Αριθμός
εκπαιδευόμενων της Περιφέρειας».

ΑΠ 12 (ΕΤΠΑ)
Εντάχθηκαν 5 πράξεις που αφορούν τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης,
επιθεώρησης, τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του
προγράμματος και τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος και εξυπηρετούν
τον ΕΣ 12.1.1 «Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος».
Οι πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2114 «Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες –
Αξιολογήσεις» με τιμή 12 έναντι 12 της τιμής στόχου (100% του στόχου), του δείκτη T2115 «Υπηρεσίες
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» με τιμή 8 έναντι 8 της τιμής στόχου (100% του στόχου), του δείκτη
T2116 «Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)» με τιμή 20 έναντι 20 της
τιμής στόχου (100% του στόχου), του δείκτη Τ2117 «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» με τιμή
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25 έναντι 25 της τιμής στόχου (100% του στόχου) και του δείκτη Τ2118 «Σύμβουλοι Δημοσιότητας» με τιμή
1 έναντι 1 της τιμής στόχου (100% του στόχου).

ΑΠ 13 (ΕΚΤ)
Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 13.1.1 «Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)».
Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ
και των στόχων.

Σε συνεργασία και με το συντονισμό της ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ προχώρησε η ομογενοποίηση των δεικτών του
ΕΚΤ, τόσο των δεικτών εκροών όσο και των δεικτών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή
μεθοδολογία προσδιορισμού και μέτρησης των δεικτών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι και η
ανάγκη τροποποίησης μερικών δεικτών του ΕΚΤ (περιγραφή, μεθοδολογία μέτρησης, τιμή στόχου, κ.α.),
ης
όπως έχει προταθεί στο πλαίσιο της 1 Αναθεώρησης του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020.
Επιπλέον μπορεί να υπάρχει ανάγκη προσθήκης και νέων δεικτών που προκύπτουν κατά τη φάση
εξειδίκευσης και έκδοσης προσκλήσεων των αντίστοιχων δράσεων.
η

Τα ανωτέρω θέματα θα εξετασθούν αναλυτικά κατά την «1 Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης
ης
του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020» και αναλόγως θα προταθούν ενέργειες στο πλαίσιο της 1 αναθεώρησης του
ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, που ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνουν αύξηση της τιμής στόχου για το 2023,
μεταφορά πόρων, και άλλες τροποποιήσεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πίνακας 3. Πρόοδος Υλοποίησης Επιχειρησιακών Δεικτών ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Α
Π

01

01

01

ΕΠ

01.1

01.1

01.2

1a

1a

1b

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

01.1.1

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την
προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας

CO25

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

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

30

15

50%

01.1.1

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την
προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας

T2101

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται /
αναβαθμίζονται

Ερευνητικές
Υποδομές

3

1

33%

01.2.1

Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων
σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

16

0

0%

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις
που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη
στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα
έρευνας και ανάπτυξης

Ευρώ

2.000.000

0

0%

Αριθμός

20

0

0%

Επιχειρήσεις

240

0

0%

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

A

01

01.2

1b

01.2.1

Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων
σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

02

02.1

2c

02.1.1

Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

T2102

Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται

03.1.1

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

03

03.1

3a
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Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης

Γ

Σ

Σ

%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α
Π

03

03

ΕΠ

03.1

03.1

3a

3a

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

03.1.1

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

220

0

0%

03.1.1

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη
οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις

20

0

0%

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

200

0

0%

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

03

03.1

3a

03.1.1

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

03

03.2

3d

03.2.1

Ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των επιχειρήσεων

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

70

0

0%

03

03.2

3d

03.2.1

Ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των επιχειρήσεων

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

70

0

0%

03

03.2

3d

03.2.1

Ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των επιχειρήσεων

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

70

0

0%

04

04.1

4c

04.1.1

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές
του δημόσιου τομέα

CO30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη
δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας

MW

3

0

0%

04

04.1

4c

04.1.1

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές
του δημόσιου τομέα

CO32

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

kWh/έτος

2.200.000

0

0%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α
Π

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

ΕΠ

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

04

04.1

4c

04.1.1

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές
του δημόσιου τομέα

CO34

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

Τόνοι ισοδυνάμου
CO2

550

0

0%

04

04.1

4c

04.1.1

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές
του δημόσιου τομέα

T2103

Αριθμός δημόσιων κτιρίων που
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και
χρήση ΑΠΕ

Αριθμός

60

0

0%

CO34

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

Τόνοι ισοδυνάμου
CO2

5.500

0

0%

04

04.2

4f

04.2.1

Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών
δέσμευσης και αξιοποίησης του
διοξειδίου του άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

05

05.1

5b

05.1.1

Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης
και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση
στους φυσικούς κινδύνους

CO20

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων:
Πληθυσμός που ωφελείται από
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

25.000

15.400

62%

05

05.1

5b

05.1.1

Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης
και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση
στους φυσικούς κινδύνους

CO21

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων:
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα
δασικής πυροπροστασίας

Άτομα

95.000

95.000

100%

06

06.1

6b

06.1.1

Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών
πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης
λεκανών απορροής της Περιφέρειας

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

20.000

127.777

639%

06

06.1

6b

06.1.1

Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών
πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης
λεκανών απορροής της Περιφέρειας

T2104

Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης

Χιλιόμετρα

150

235,34

157%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α
Π

06

06

ΕΠ

06.1

06.1

6b

6b

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών
λυμάτων και της προστασίας των
υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας

CO19

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος
πληθυσμός που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

24.000

23.323

97%

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών
λυμάτων και της προστασίας των
υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας

T2105

Μήκος αποχετευτικού δικτύου

Χιλιόμετρα

240

31,55

13%

CO09

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

Επισκέψεις/έτος

100.000

40.000

40%

T2106

Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Αριθμός

18

1

6%

Εκτάρια

44.000

25.200

57%

Άτομα

75.000

0

0%

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

A

06

06.2

6c

06.2.1

Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

06

06.2

6c

06.2.1

Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

CO23

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

CO37

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε
περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

06

06.3

6d

06.3.1

Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και
ανάδειξης των προστατευόμενων
περιοχών της Περιφέρειας

06

06.4

6e

06.4.1

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με
έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης
χωρικής ανάπτυξης
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Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης

Γ

Σ

Σ

%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α
Π

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

ΕΠ

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

06

06.4

6e

06.4.1

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με
έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης
χωρικής ανάπτυξης

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές
περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

100.000

0

0%

07

07.1

7a

07.1.1

Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών
που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔΜ

CO13

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών

χλμ

6,7

0

0%

07

07.1

7a

07.1.1

Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών
που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔΜ

CO13a

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών,
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ

6,7

0

0%

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων και
περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με
τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων
οδών

χλμ

40

2,17

5%

CO01

Ανεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

175

0

0%

07

07.2

7b

08

08.1

8iii

08.1.1

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας με έμφαση στους
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

09

09.1

9a

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Άτομα

268.859

09

09.1

9a

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

T2107

Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Αριθμός

09

09.1

9a

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

T2108

Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας

Αριθμός
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70

105

268.859

100%

8

18

225%

4

1

25%
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Α
Π

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

ΕΠ

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

10

10.1

9i

10.1.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

T2109

Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την
ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων

Φυσικά πρόσωπα

448

1794

2.242

10

10.1

9i

10.1.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

T2110

Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό

Φυσικά πρόσωπα

78

310

388

0

10

10.2

9iii

10.2.1

Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και
πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων
λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

T2109

Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την
ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων

Φυσικά πρόσωπα

15

60

75

105

10

10.3

9iv

10.3.1

Βελτίωση προσβασιμότητας και
συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα
αγαθά της υγείας και της πρόνοιας

CO17

Αλλα μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

5143

7714

12.857

10

10.3

9iv

10.3.1

Βελτίωση προσβασιμότητας και
συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα
αγαθά της υγείας και της πρόνοιας

T2111

Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν
πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας

Φυσικά πρόσωπα

62

93

155

848

10.4.1

Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων
ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής
οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων

CO01

Ανεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός

22

33

55

0

0%

10.4.1

Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων
ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής
οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων

CO23

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

Αριθμός

0

0

8

0

0%

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

CO35

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

Άτομα

1.795

90%

10

10

11

10.4

10.4

11.1

9v

9v

10a
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Α
Π

11

ΕΠ

11.1

10a

10a

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

T2112

Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που ενισχύονται

Αριθμός

2

1

50%

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

T2113

Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατασκευάζονται βελτιώνονται

Αριθμός

30

27

90%

11

11.1

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2114

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες Αξιολογήσεις

Αριθμός

12

12

100%

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2115

Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης

Αριθμός

8

8

100%

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2116

Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

20

20

100%

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2117

Ενέργειες Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας

Αριθμός

25

25

100%

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2118

Σύμβουλοι Δημοσιότητας

Αριθμός

1

1

100%

12

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

T2119

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Αριθμός

12

0

0%

13

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

T2114

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες Αξιολογήσεις

Αριθμός

2

0

0%
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Α
Π

ΕΠ

Κωδικό
ς
Ειδικού
Στόχου

Περιγραφή Ειδικού Στόχου

Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Εντάξεις
31/10/2017

Τιμή-Στόχος (2023)

Μονάδα Μέτρησης
A

Γ

Σ

Σ

%

13

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

T2115

Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης

Αριθμός

3

0

0%

13

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

T2116

Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

5

0

0%

13

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

T2117

Ενέργειες Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας

Αριθμός

5

0

0%

13

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

T2118

Σύμβουλοι Δημοσιότητας

Αριθμός

1

0

0%
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1.7 Πρόοδος Πλαισίου Επίδοσης
Στην παρούσα φάση καταγράφεται η πρόοδος των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επίδοσης του
προγράμματος (επιχειρησιακοί δείκτες) σε σχέση με τις τιμές των δεικτών των εντάξεων των πράξεων.
Επίσης γίνεται και μία εκτίμηση της επίτευξης των τιμών στόχων του πλαισίου επίδοσης μέχρι
31/12/2018.

Έχουν ενεργοποιηθεί οι δείκτες που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας 1, 5, 6, 7, 9, 10 και 11. Οι
δείκτες των αξόνων προτεραιότητας 2, 3, 4 και 8 προβλέπεται να ενεργοποιηθούν το 2018.
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος στο σύνολο των
αξόνων προτεραιότητας και ειδικότερα στους άξονες προτεραιότητας 2, 3, 4 και 8.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την
ΕΥΣΕΚΤ για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς
ης
επίσης και στο πλαίσιο της 1 Αναθεώρησης του προγράμματος υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης
μερικών δεικτών εκροών των δράσεων ΕΚΤ που εντάσσονται στο Πλαίσιο Επίδοσης.

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η συνολική πρόοδος του Πλαισίου Επίδοσης του προγράμματος.

ΑΠ 1

Στο Πλαίσιο Επίδοσης ενεργοποιήθηκε ο 1 από τους 2 δείκτες. Ο δείκτης Τ2101 σε επίπεδο εντάξεων
(50%). Ο δείκτης CO26 δεν ενεργοποιήθηκε. Ο οικονομικός δείκτης F100 ενεργοποιήθηκε σε επίπεδο
εντάξεων (160%).
Το 2018 προβλέπεται η βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης με την ενεργοποίηση
αφενός των δράσεων που αφορούν τις υπόλοιπες ερευνητικές υποδομές και αφετέρου με την
ενεργοποίηση των ερευνητικών δράσεων των επιχειρήσεων.
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η
κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.
ΑΠ2 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.
Το 2018 προβλέπεται η βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης με την ενεργοποίηση
των αντίστοιχων δράσεων.
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η
κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.
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ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.
Το 2018 προβλέπεται η ολοκλήρωση επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση των
δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης
του Άξονα.
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η
κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.
ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.
Το 2018 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
επίτευξης των ΕΣ του Άξονα.
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η
κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.
ΑΠ 5 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (50%) και ο
οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (77%).
Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα, που συμβάλλει στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ
και του Πλαισίου Επίδοσης.
ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκε το σύνολο των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (14,3%)
και οι CO18 και CO19 σε επίπεδο εντάξεων (>100%).
Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο υλοποίησης εντάξεων (268,5%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης
(34,4%).
Το 2017 προβλέπεται και η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ. Το 2018 προβλέπεται η
ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης του
ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης.

ΑΠ 7 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (66,7%). Ο
οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (35%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (12%).
Το 2018 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης των
ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα
προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.
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ΑΠ 8 (ΕΚΤ)
Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.
Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εξειδίκευσης των δράσεων σε συνεργασία με τις

κεντρικές αρχές, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση των δράσεων
του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

ΑΠ 9 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης σε επίπεδο εντάξεων. Ο CO36 σε επίπεδο εντάξεων
(283%) και ο Τ2108 σε επίπεδο εντάξεων (50%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων 195%)
και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (78%).
Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα, που συμβάλλει στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ
και του Πλαισίου Επίδοσης.

ΑΠ 10 (ΕΚΤ)
Στο Πλαίσιο Επίδοσης ενεργοποιήθηκε ο 1 από τους 2 δείκτες. Ο δείκτης Τ2109 σε επίπεδο ολοκλήρωσης
(>100%). Δεν ενεργοποιήθηκε ο δείκτης CO17 που αφορά τις δράσεις πρόσβασης των μειονεκτούντων
ατόμων σε υπηρεσίες υγείας. Ο οικονομικός δείκτης F100 ενεργοποιήθηκε σε επίπεδο εντάξεων (130%)
και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (45,5%).
ης

Είναι αναγκαία η αντικατάσταση του CO17 στο πλαίσιο της 1 Αναθεώρησης του προγράμματος,
δεδομένου ότι υπήρχε καθυστέρηση στην εξειδίκευση των δράσεων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων
στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και προέκυψε η αλλαγή της πολιτικής στον τομέα αυτό από το
αρμόδιο Υπ. Υγείας.

ΑΠ 11 (ΕΤΠΑ)
Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (100%) και ο Τ2113
σε επίπεδο εντάξεων (108%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (306,7%) και σε επίπεδο
ολοκλήρωσης (25%).
Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα, που συμβάλλει στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ
και του Πλαισίου Επίδοσης.
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Πίνακας 4. Πρόοδος Υλοποίησης Πλαισίου Επίδοσης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
Α
Π

Κωδικό
ς
T2101

01

CO26

Δείκτης ή Βασικό Στάδιο Υλοποίησης
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται /
αναβαθμίζονται
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Εκτίμηση
Υλοποίησης
31/12/2018

%

2

100,0%

4.200.000

150,0%

0,0%

(1.200.000)

42,9%

0

0,0%

120

41,4%

0,0%

0

0,0%

9.000.000

90,0%

0

0,0%

0

0,0%

Μονάδα
Μέτρησης

Ορόσημο
2018

Εντάξεις
31/10/2017

Ερευνητικές
Υποδομές

2

1

50,0%

0

0,0%

Επιχειρήσεις

5

0

0,0%

0

0,0%

EURO

2.800.000

4.500.000

160,7%

0

0,0%

Αριθμός

8

0

0,0%

0

0,0%

EURO

2.800.000

0

0,0%

0

Αριθμός

290

0

0,0%

EURO

10.000.000

0

1.200.000

%

Υλοποίηση
31/10/2017

%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

T2102

Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται /
αναβαθμίζονται

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

K201

Ενταγμένα έργα

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

CO32

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

kWh/έτος

CO34

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

Τόνοι
ισοδυνάμου
CO2

K206

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
των έργων

Αριθμός

1

0

0,0%

0

0,0%

1

100,0%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

7.900.000

0

0,0%

0

0,0%

7.500.000

94,9%

02

03

04
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Α
Π

05

Κωδικό
ς

Μονάδα
Μέτρησης

Ορόσημο
2018

Εντάξεις
31/10/2017

%

Υλοποίηση
31/10/2017

%

Εκτίμηση
Υλοποίησης
31/12/2018

%

CO20

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

K206

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
των έργων

Αριθμός

4

3

75,0%

2

50,0%

4

100,0%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

7.500.000

15.081.725

201,1%

5.773.208

77,0%

13.855.216

184,7%

CO09

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

K206

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
των έργων

Αριθμός

7

1

14,3%

1

14,3%

5

71,4%

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται
από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα

8.500

127.777

1503,3%

0

0,0%

50.000

588,2%

CO19

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

6.500

23.323

358,8%

0

0,0%

20.000

307,7%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

16.500.000

44.309.590

268,5%

5.683.669

34,4%

21.324.911

129,2%

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων
ή αναβαθμισμένων οδών

χλμ

K206

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
των έργων

Αριθμός

3

2

66,7%

2

66,7%

3

100,0%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

17.000.000

5.965.247

35,1%

2.044.519

12,0%

12.889.232

75,8%

06

07
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Α
Π

Κωδικό
ς

10

%

0,0%

(600.000)

100,0%

Ορόσημο
2018

Εντάξεις
31/10/2017

Αριθμός

60

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

0

%

Υλοποίηση
31/10/2017

Εκτίμηση
Υλοποίησης
31/12/2018

Μονάδα
Μέτρησης

%

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

600.000

0

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

95.000

268.859

283,0%

0

0,0%

95.000

100,0%

T2108

Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας

Αριθμός

2

1

50,0%

0

0,0%

1

50,0%

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

8.000.000

15.598.234

195,0%

6.221.066

77,8%

12.326.957

154,1%

T2109

Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ανήλικων τέκνων

Φυσικά
πρόσωπα

1.260

3.587

284,7%

2.627

208,5%

3.587

284,7%

CO17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

7.714

0

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

EURO

9.500.000

12.348.736

Αριθμός

2

Αριθμός

EURO

08

09

Δείκτης ή Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

CO35
K206
11

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
των έργων

T2113

Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
κατασκευάζονται - βελτιώνονται

F100

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών
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0

0,0%

130,0%

4.326.866

45,5%

11.405.074

120,1%

2

100,0%

2

100,0%

3

150,0%

25

27

108,0%

0

0,0%

20

80,0%

18.000.000

55.208.500

306,7%

4.494.469

25,0%

17.222.834

95,7%

0,0%

Άτομα
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1.8 Ενημέρωση για τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Από την έναρξη εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων επιτόπιων επαληθεύσεων έως τις 22/11/2017 η
Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενήργησε 26 επιτόπιες
επαληθεύσεως σε 25 πράξεις για τις οποίες η υπηρεσία έχει αρμοδιότητα διαχείρισης, με συνολικές
πληρωμές 17,4 εκ €. Μέχρι σήμερα στα έργα που έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία μας έχει δεν έχει
εκδοθεί καμία απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης σε συνέχεια των ανωτέρω επιτόπιων επαληθεύσεων.
ο

ο

ης

ο

ο

ης

Το 1 πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (2 Εξάμηνο 2 Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους σε
ο
5 πράξεις εκ των οποίων το 2 εξάμηνο του 2016 διενεργήθηκαν 5 έλεγχοι σε 5 πράξεις.
Το 2 πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (1 Εξάμηνο 3 Λογιστικής χρήσης) περιελάμβανε ελέγχους σε
ο
21 πράξεις εκ των οποίων το 1 εξάμηνο του 2017 διενεργήθηκαν 21 έλεγχοι σε 21 πράξεις.
ο

Με βάση το ΣΔΕ και δεδομένου ότι όλες οι πράξεις που επαληθεύθηκαν διοικητικά κατά το 2 εξάμηνο της
ης
3 λογιστικής χρήσης επαληθεύθηκαν επιτόπια κατά την πρώτη ελεγκτική περίοδο της ίδιας λογιστικής
ο
χρήσης (1 εξάμηνο), ανεξαρτήτως του ύψους δαπανών που πραγματοποίησαν στο δεύτερο εξάμηνο της
λογιστικής χρήσης, η ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ δεν θα προχώρησε στην κατάρτιση προγράμματος επιτόπιων
ο
επαληθεύσεων για το 2 εξάμηνο της 3ης λογιστικής χρήσης (01.01.2017 έως 30.06.2017).
Οι Επιτόπιες Επαληθεύσεις διενεργήθηκαν στις πράξεις του προγράμματος, σύμφωνα με το ΣΔΕ και τις
σχετικές οδηγίες της ΕΥΘΥ, βάσει εξαμηνιαίων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην επαλήθευση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, της νομιμότητας και κανονικότητας εκτέλεσης των πράξεων, της
αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώθηκαν από τους Δικαιούχους, της τήρησης των δεσμεύσεών τους,
της τήρησης διαδρομής ελέγχου και των κανόνων δημοσιότητας. Για κάθε Επιτόπια Επαλήθευση
συντάχθηκε η προβλεπόμενη, από το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τυποποιημένη
έκθεση, ενώ τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ.
Δεν υπήρξαν διαπιστώσεις συστημικού χαρακτήρα σφαλμάτων, ούτε εντοπίστηκαν σημαντικά
προβλήματα στο πλαίσιο των ελέγχων. Για όλες τις επιμέρους συστάσεις, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ακολούθησε και ολοκλήρωσε πλήρως τις διαδικασίες τεκμηρίωσης και εφαρμογής των προβλεπόμενων
μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση των δικαιούχων προς όλες τις διατυπωμένες συστάσεις.
Από τα στοιχεία των διενεργηθεισών ελέγχων προκύπτουν ουσιώδεις και μη συστάσεις κυρίως
διοικητικού χαρακτήρα (ελλείψεις φακέλων, τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών κλπ). Οι συστάσεις
αυτές παρακολουθούνται ως προς την υλοποίηση τους σε συστηματική βάση σε εφαρμογή της
διαδικασίας ΔΙΙ_8 του εγχειριδίου διαδικασιών ΣΔΕ συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (πλην κρατικών
ενισχύσεων). Προς τούτο, τηρείται ειδική βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται και
παρακολουθούνται όλα τα ευρήματα και οι συστάσεις τόσο των επιτόπιων επαληθεύσεων της ΕΥΔΕΠ
ΠΔΜ, όσο και των λοιπών ελεγκτικών οργάνων (ΕΔΕΛ, όργανα ΕΕ).
Στον πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των διενεργηθεισών επαληθεύσεων της
ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ:
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Άξονας

Πλήθος Πράξεων που
Επαληθεύτηκαν

Πληρωμές που
Ελέγχθησαν

Δημοσ/κες
Διορθ.

05

2

1.478.524,82

-

06

4

3.776.380,16

-

07

2

918.166,25

09

4

5.606.384,90

10

11

1.644.999,96

11

2

3.998.914,82

ΣΥΝΟΛΟ

25

17.423.370,91

-

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στον πίνακα κατωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των προληπτικών ελέγχων της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ
στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΜ 2014-20:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ (82)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ

34

66.341.994,44

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

8

23.422.650,13

ΑΠΕ

14

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

23

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΠΕΛ

Μέχρι σήμερα ο ΕΣΠΕΛ έχει ελέγξει 11 υποέργα 10 πράξεων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Από τους ελέγχους που έχουν αποσταλεί έως τις 22.11.2017 το
σύνολο των ελεγμένων πράξεων (11 υποέργα) κατηγοριοποιήθηκαν σε κατάσταση 2i.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΕΛ

Πραγματοποιήθηκε ένας (1) έλεγχος σε μία (1) πράξη του ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020 από τον οποίο δεν
προέκυψαν ευρήματα και συστάσεις που να κρίνονται σημαντικά.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ παρακολουθεί, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί, την πρόοδο των
ενεργειών συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί και ανάλογα με τη
φύση των συστάσεων, είτε αξιολογεί διοικητικά τα τεκμήρια συμμόρφωσης που υποβάλλονται από το
Δικαιούχο, είτε, εφόσον η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις συστάσεις δεν μπορεί να
γίνει διοικητικά, προχωρά σε επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία ΔΙΙ_7 Επιτόπια
Επαλήθευση (πλην κρατικών ενισχύσεων).
Στην περίπτωση συμμόρφωσης του Δικαιούχου, η ΔΑ/ ΕΦ:


ενημερώνει το έντυπο Ε.ΙΙ.8_1



τηρεί αρχείο με τα τεκμήρια συμμόρφωσης



όταν η σύσταση προέρχεται από επιθεώρηση της ΑΠ ή από έλεγχο της Αρχής Ελέγχου ή άλλης
ελεγκτικής αρχής/ οργάνου, ενημερώνει σχετικά την ως άνω αρμόδια αρχή/ όργανο.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται καθυστέρηση στην ανταπόκριση των δικαιούχων στην ικανοποίηση των
συστάσεων, με αποτέλεσμα τον πρόσθετο διοικητικό φόρτο τόσο στους φορείς υλοποίησης όσο και στην
ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, δεδομένου ότι η συμμόρφωση των δικαιούχων προς όλες τις συστάσεις και ευρήματα
ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.
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1.9 Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση του Προγράμματος

Γενικά
Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020
υλοποιούνται σε εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας, όπως εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης στις 23/6/2015.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 πραγματοποιούνται μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας,
προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και
μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ.
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της
Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών
δικαιούχων, των ωφελούμενων, αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα
οφέλη του ΕΠ.
Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, βασικός στόχος είναι η
επικοινωνία του οράματος για την Περιφέρεια, που είναι «η συμβολή στη δημιουργία μιας
διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό
περιβάλλον και κοινωνική συνοχή».
Επιμέρους στόχοι επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι:


Η προβολή της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, των οικονομικών αποτελεσμάτων και του
αριθμού των θέσεων εργασίας σε τομείς - κλάδους προτεραιότητας που αναδεικνύει η στρατηγική
3

RIS στην ΠΔΜ,


Η επικοινωνία των δράσεων για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της ΠΔΜ, της
προστασίας/ανάδειξης της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής, της ενίσχυσης των υποδομών
μεταφορών της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του δυναμικού
ΑΠΕ και



Η ενημέρωση των ομάδων -στόχου για τις δράσεις που αναλαμβάνονται με στόχο τη βελτίωση των
δομών και υποδομών υγείας και των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, της βελτίωσης
της απασχόλησης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Τα επτά σημεία Cretu-Thyssen
Σε εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν στις 25 Απριλίου 2017 μεταξύ των Επιτρόπων Cretu και Thyssen
θα υιοθετηθούν σταδιακά δράσεις που αφορούν στα επτά σημεία, έτσι όπως αποφασίστηκαν από το
Δίκτυο Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δηλαδή:
-

Επικοινωνιακή Ενίσχυση των Επιτροπών Παρακολούθησης ή οργάνωση ανεξάρτητων εκδηλώσεων

-

Δράση «60 τρόποι που η ΕΕ έχει βοηθήσει ΕΣΕΝΑ»
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-

Διαγωνισμός video με τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής

-

Μια καμπάνια «DidyouKnow»

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:


Ο διαδικτυακός τόπος www.pepdym.gr, η επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που ως στόχο έχει, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη
διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη
διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.



Η διαδικτυακή πύλη www.espa.gr του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προσκλήσεις, και τους δικαιούχους του ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας.



Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης των έργων του
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.



Infopoint. Στο χώρο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης υπάρχει εγκατεστημένο stand με
πληροφοριακό υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.



Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δυνητικούς δικαιούχους για την προγραμματική περίοδο 2014 2020



Ενημερωτικά δελτία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των φορέων για τις προσκλήσεις και τις
εντάξεις έργων, τις νέες δομές, αλλά και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της
Περιφέρειας. Δελτία τύπου για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περιόδου.



Καμπάνια προβολής του ΕΠ στα μέσα ενημέρωσης



Έντυπο υλικό



Video με τα εμβληματικά έργα



Μαθητικός διαγωνισμός στο πλαίσιο του «Europe in My Region», μέσα από τον οποίο οι μαθητές
και οι μαθήτριες θα μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οφέλη των διαρθρωτικών
ταμείων στη Δυτική Μακεδονία.



Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η Πολιτική της Συνοχής» στην Περιφέρεια Δυτικής
ης
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 3 Επιτροπής Παρακολούθησης.

Απολογισμός 2017
1.

Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Τεχνικές συναντήσεις εργασίας.
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 30 συναντήσεις εργασίας με πάνω από 400 συμμετέχοντες.

2.

Ενημερωτικά Δελτία Τύπου.
Συνολικά στάλθηκαν είκοσι (20) ενημερωτικά δελτία τύπου.

3.

Infopoint. Στο χώρο της Ειδικής Υπηρεσίας υπάρχει εγκατεστημένο stand με πληροφοριακό υλικό για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
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Επιτόπιες Επισκέψεις
Προκειμένου να διαπιστωθεί η Τήρηση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τους
τελικούς δικαιούχους του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε 10 ενταγμένα
έργα του Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης- Διαβούλευσης
-

Πραγματοποιήθηκε στις 13/6/2017 εκδήλωση ενημέρωσης-διαβούλευσης για το Σχέδιο για τη
Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμυνταίου, με 57
συμμετέχοντες.

-

Πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά στις 27/6/2017 εκδήλωση ενημέρωσης-διαβούλευσης για το Σχέδιο
για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με 60
συμμετέχοντες.

-

Πραγματοποιήθηκε στα Σέρβια στις 4/7/2017 εκδήλωση ενημέρωσης-διαβούλευσης για το Σχέδιο για
το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Λιμνών, με 69 συμμετέχοντες.

Τεχνική σύσκεψη με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2017 τεχνική σύσκεψη με στελέχη της DG REGIO και της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού στο Νυμφαίο Φλώρινας, με αντικείμενο την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Συμμετοχή στο Inform-Inio Meeting
Η Υπηρεσία συμμετείχε στο INFORM-INIO Meeting, το οποίο πραγματοποιήθηκε 30 Μαίου-1 Ιουνίου στο
Pamhagen της Αυστρίας με βασικό αντικείμενο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πολιτικής της συνοχής
στους Ευρωπαίους πολίτες.

Προγραμματισμός 2018
Τα κυρίαρχα σημεία του προγραμματισμού ενεργειών Π&Ε για το 2018 είναι:


Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και λειτουργία της νέας ιστοσελίδας.



Δημιουργία video με τα εμβληματικά έργα που καλύπτουν όλες τις προγραμματικές περιόδους



Διενέργεια και ολοκλήρωση του Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Europe in my Region με
κεντρική εκδήλωση το Μάιο του 2018.



Ενημερωτική καμπάνια στα τοπικά μέσα ενημέρωσης



Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Χθες, σήμερα, αύριο: Η πολιτική της συνοχής στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας»
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1.10 Αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας

Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)»
Στο πλαίσιο των δράσεων 12.1.1.01 «Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης,
επιθεώρησης» και 12.1.1.02 «Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του
προγράμματος» εντάχθηκαν έργα που αφορούν την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τον
η

τεχνικό σύμβουλο για την τελική έκθεση του ΠΕΠ 2007-2013, τον τεχνικό σύμβουλο για την 1 Αξιολόγηση
του προγράμματος, το νομικό σύμβουλο, τον τεχνικό σύμβουλο για την κατάρτιση του περιφερειακού
σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), τον τεχνικό σύμβουλο για την κατάρτιση
του περιφερειακού σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα, τον τεχνικό σύμβουλο για την εκπόνηση του
επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής
Μακεδονίας, τη μελέτη για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις ΤΠΕ
στη Δυτική Μακεδονία, τη μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, τη μελέτη για
την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, τη μελέτη για τις δυνατότητες χρήσης
χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δικαιούχων αναφέρονται οι τεχνικοί σύμβουλοι για την κατάρτιση των
Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,
Εορδαίας και Φλώρινας.

Άξονας Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)»
Στο πλαίσιο της δράσης 13.1.1.01 «Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης
(ΕΚΤ)» προβλέπεται η στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τεχνικούς συμβούλους για τη
λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης καθώς επίσης και το μηχανισμό
διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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2. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2016 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020

Το Μάιο του 2016 συντάχθηκε η «Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, σε συνέχεια των σε συνέχεια των με αρ.. πρωτ.
44629/ΕΥΣΣΑ 833/25-04-2016 Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ) αλλά και των με αρ. πρωτ. 60780/ΕΥΣΣΑ 1286/30-05-2017
Συμπληρωματικών Οδηγιών για την Κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων
που υποβάλλονται το 2017.
Το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης περιλαμβάνει:
Μέρος Α’
1.

Επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

2.

Υλοποίηση ανά άξονα προτεραιότητας
α) Επισκόπηση της υλοποίησης
β) Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος
γ) Δημοσιονομικά στοιχεία

3.

Σύνθεση των Αξιολογήσεων

4.

Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται.

και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111, παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, ειδικά για τις Εκθέσεις που υποβάλλονται για τα έτη 2017, 2019 και στην Τελική Έκθεση
Υλοποίησης, περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα Κεφάλαια:
Μέρος Β’
5.

Αξιολόγηση της Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

6.

Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των
αξιολογήσεων

7.

Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο
πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

8.

Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης

9.

Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους
και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

10. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν
τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού.
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Η Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2016 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 2402/28-062017, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη μέσω Γραπτής
Διαδικασίας και υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 30-06-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).
Ακολούθως, η ΕΕ απέστειλε με τέσσερις (4) επιστολές της:
 Ref. Ares (2017) 3883232 - 03/08/2017
 Ref. Ares (2017) 3987408 - 10/08/2017
 Ref. Ares (2017) 3997447 - 10/08/2017
 Ref. Ares (2017) 4014723 - 11/08/2017
παρατηρήσεις που αφορούσαν αντίστοιχα:
1.

στα μέτρα για την εκπλήρωση της εφαρμοστέας γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για τις
δημόσιες συμβάσεις – Άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.

στα μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση εφαρμοστέας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας: 6.2
Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον
τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την
οδηγία 2008/98/ΕΚ καθώς και την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3.

στα μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση εφαρμοστέας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας που
αφορά τον τομέα των υδάτων T.06.1 ΕΤΠΑ & ΤΣ (κριτήρια 1 & 2), T.05.2 ΕΓΤΑΑ (κριτήριο 1) Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική
χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.

4.

στο περιεχόμενο των Ετήσιων Εκθέσεων, με ειδικές παρατηρήσεις σε Παράρτημα ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, για θέματα τιμών στόχων δεικτών στο πλαίσιο επίδοσης και θέματα υπερκάλυψης των
τιμών των Δεικτών. Σε ότι αφορά στην Έκθεση Υλοποίησης έτους 2016 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020,
αναφερόταν ότι:
«Western Macedonia - CCI 2014GR16M2OP006: In axis 6: CO18 and CO23. The milestones in axis 3:
CO02, in axis 4: CO34 and in axis 5: CO20».

Σε απάντηση των ανωτέρω επιστολών προετοιμάσθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
και αναρτήθηκαν στην SFC τρεις (-3-) απαντητικές επιστολές:
1. η με αρ. πρωτ. 93928/ΕΥΣΣΑ 1944/01-09-2017, σχετικά με την εκπλήρωση της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας 4 «Δημόσιες Συμβάσεις»,
2. η με αρ. πρωτ. 101205/ΕΥΣΣΑ 2062/21-09-2017, σχετικά με την εκπλήρωση εφαρμοστέας εκ των
προτέρων αιρεσιμότητας 6.1 (ΕΤΠΑ, ΤΣ) και 5.2 (ΕΓΤΑΑ) που αφορά στον τομέα των υδάτων,
3. η με αρ. πρωτ. 109742/ΕΥΣΣΑ 2229/11-10-2017, απάντηση στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 2016.
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Η νέα Έκδοση της Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2016 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 (2014GR16M2OP006 Έκδοση
2016.1), συνοδευόμενη από τις ανωτέρω τρεις (3) επιστολές, απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24-10-2017 και εγκρίθηκε στις 27-10-2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 50(9) του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 η Έκθεση Υλοποίησης έτους 2016 του ΕΠ ΠΔΜ
2014 – 2020 και η αντίστοιχη περίληψη για τους Πολίτες, δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.pepdym.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=704&Itemid=99

Ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, σε
συνέχεια σχετικών επισημάνσεων της ΕΕ αφορούν κύρια στην εξέταση της αναγκαιότητας
επικαιροποίησης Δεικτών Εκροών και Αποτελέσματος, τόσο ως προς την τιμή βάσης και την τιμή στόχου,
αλλά όσο και ως προς την καταλληλότητα των Δεικτών σε σχέση με τη λογική της παρέμβασης. Επίσης θα
πρέπει να περιληφθεί διακριτή αναφορά τυχόν ευρημάτων των αξιολογήσεων.
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3. Ενημέρωση για την πρόταση της 1ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020
ης

Η πρόταση της 1 αναθεώρησης του προγράμματος συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 84421
/ΕΥΣΑΑ 1800 / 28-7-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και
συμπληρωματικά με το από 01-08-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), που δόθηκαν προς τις ΕΥΔ των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι βασικές κατευθύνσεις για την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 –
2020 / Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής
του έτους 2017.
Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής με
βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
πρόσθετων πόρων 4 δις € που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο κατά το 2016 (technical adjustment
process) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την
περίοδο 2017-2020 (σε όρους κοινοτικής συνδρομής) κατά 836,6 εκ. ευρώ σε τιμές 2011, ήτοι 970.757.458
ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
η

Βάσει των ανωτέρω, η 1 αναθεώρηση αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 για την προσθήκη των νέων πόρων που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα.
Επιπρόσθετα, ειδικά σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν προτροπής της Γενικής
η
Δ/νσης Απασχόλησης της ΕΕ και των κατευθύνσεων της ΕΥΣΕΚΤ, στην 1 αναθεώρηση
συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές πέραν αυτών που απορρέουν από τους πρόσθετους πόρους του εν λόγω
Ταμείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ και σχετίζονται με τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους και δείκτες (αναλυτική παρουσίαση των
σχετικών αλλαγών γίνεται στα κεφάλαια που ακολουθούν).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 κατανέμονται πρόσθετοι πόροι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ύψους 7.397.920 € (Κοινοτική Συνδρομή), ως ακολούθως:
ΕΤΠΑ: πρόσθετοι πόροι ποσού 850.434 € (Κοινοτική Συνδρομή)
ΕΚΤ: πρόσθετοι πόροι ποσού 6.547.486 € (Κοινοτική Συνδρομή)
ης

Η πρόταση της 1 Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 3570/25-092017, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη ομόφωνα
μέσω της Γραπτής Διαδικασίας και υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 28-09-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΕΕ) (2014GR16M2OP006 Έκδοση 2.0). Συνοδευτικά απεστάλησαν τα παρακάτω έγγραφα:
1.

το έγγραφο «Αιτιολόγησης της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 με βάση το άρθρο
30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017».

2.

η επικαιροποιημένη έκδοση του Πρόσθετου Εγγράφου τεκμηρίωσης των δεικτών του Προγράμματος,

3.

η επικαιροποιημένη έκδοση του Πρόσθετου Εγγράφου σχετικά με την τεκμηρίωση του Πλαισίου
Επίδοσης,

4.

η με αρίθμ. πρωτ. 40449/05-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της
Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί «Μη
η
αναγκαιότητας Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την 1 αναθεώρηση του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020».

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ύψος της Κοινοτικής Συνδρομής του Εγκεκριμένου ΕΠ, η
ης
κατανομή των πρόσθετων πόρων (πρόταση 1 Αναθεώρησης) καθώς και η νέα συνολική Κοινοτική
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η

Συνδρομή όπως διαμορφώνεται με την 1 πρόταση αναθεώρησης (ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας
Ε.Π. και Θεματικό Στόχο).
ης

Πίνακας Κατανομής των πρόσθετων πόρων 1 Αναθεώρησης ανά Άξονα Προτεραιότητας, Επενδυτική
Προτεραιότητα και Θεματικό Στόχο

Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΠΔΜ

Θεματικό
ς Στόχος

Κοινοτική
Συμμετοχή
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

Κατανομή
Πρόσθετων
Πόρων (ΚΣ)

Συνολική νέα
Κ.Σ. (Πρόταση
Αναθεώρησης)

8.288.249

-

8.288.249

8.288.249

-

8.288.249

24.864.749

-

24.864.749

21.846.326

-

21.846.326

19.483.689

-

19.483.689

48.888.871

850.434

49.739.305

43.226.353

-

43.226.353

1.402.693

-

1.402.693

ΘΣ1

1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας

ΘΣ2

2

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

3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΘΣ3
ΘΣ4

4

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

5

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

6

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΘΣ6 /
ETΠΑ
ΘΣ7

7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της
άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων

ΘΣ8

8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΤΠΑ)

ΘΣ9 /
ΕΤΠΑ

18.592.092

-

18.592.092

10

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΚΤ)

ΘΣ9 /
ΕΚΤ

17.047.067

6.547.486

23.594.553

11

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και
την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ΘΣ10 /
ΕΤΠΑ

47.792.092

-

47.792.092

12

Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

4.523.824

-

4.523.824

13

Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

345.933

-

345.933

264.590.187

7.397.920

271.988.107

Σύνολο Προγράμματος
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ης

Η αιτιολόγηση της 1 Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 παρουσιάζεται αναλυτικά στο έγγραφο
«Αιτιολόγησης της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 με βάση το άρθρο 30 του
Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017» και συνοπτικά έχει ως
ακολούθως:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΤΠΑ ύψους 850,434 € (Κοινοτική Συνδρομή) στον ΘΣ6 του ΕΠ (ΑΠ
6), αφορά την ενίσχυση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αποτελεί κανονιστική υποχρέωση.
Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικοί πόροι κατανεμήθηκαν στην Επενδυτική Προτεραιότητα «6e - Ανάληψη
δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και
την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου» στο πλαίσιο της οποίας προβλέπονται παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης και
ειδικότερα στον ειδικό στόχο 6.4.1. «βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης».
Επίσης αυξήθηκε η τιμή στόχος του Δείκτη εκροών CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (από 100.000 τ.μ. αυξήθηκε σε 120.000 τ.μ).
Δεν καταγράφονται αλλαγές στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ 6. Η μοναδική διόρθωση αφορά την τιμή του
οικονομικού δείκτη F100 για το 2023 που αυξάνεται από 61.111.089 € σε 62.174.132 €.
Έγινε προσαρμογή της τιμής του δείκτη CO38 «δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές
περιοχές». Επίσης έγινε προσαρμογή των χρηματοδοτικών στοιχείων των Διαστάσεων 1 (Τομέας
Παρέμβασης), 2 (Μορφή χρηματοδότησης), 3 (είδος Περιοχής) και 4 (Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης)
λόγω της κατανομής των πρόσθετων πόρων.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Αποτελεί στόχο της αναθεώρησης η περαιτέρω προσπάθεια αντιμετώπισης της δυσχερούς κατάστασης
στην οποία έχουν περιέλθει τα κράτη μέλη της Ε.Ε που πλήττονται από την κρίση και την μακρόχρονη
οικονομική ύφεση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
κατευθύνει τους πόρους που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε δράσεις που
ενδυναμώνουν το κοινωνικό κράτος και την απασχόληση. Στη λογική αυτή το σύνολο των πρόσθετων
πόρων που προέρχονται από το ΕΚΤ κατανέμονται στο Θεματικό Στόχο 9, οι δράσεις του οποίου στοχεύουν
στην τόνωση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η επένδυση αυτών των
πόρων, ύψους 6.547.486 € (Κοινοτική Συνδρομή) στο Θεματικό Στόχο 9, αναμένεται να αυξήσει τις θετικές
επιπτώσεις, σε πλήρη αντιστοιχία με την προτεραιότητα της ΕΕ για τόνωση της κοινωνικής συνοχής και
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
η

Συνοπτικά οι προτεινόμενες αλλαγές στην 1 Αναθεώρηση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 είναι οι εξής:
Θεματικός Στόχος 8 (ΕΚΤ)
Δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης/διαβούλευσης της RIS3 και των επιχειρησιακών σχεδίων
στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΟΧΕ) προέκυψε η ανάγκη δράσεων της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v, προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες στοχευμένες ανάγκες
προσαρμογής των εργαζομένων στο νέο οικονομικό περιβάλλον με έμφαση στους τομείς έξυπνης
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εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. προτείνεται η προσθήκη της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 8v με τα ακόλουθα ποσά:
Πίνακας: Ανακατανομή πόρων του ΘΣ8 (ΑΠ8)
Άξονας Προτεραιότητας /
Επενδυτική Προτεραιότητα

8

8.1
(8iii)

8.1
(8v)

Προώθηση της διατηρήσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού
Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων
Προσαρμογή των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Κοινοτική
Συμμετοχή
(Εγκεκριμένο ΕΠ)

Ανακατανομή
Πόρων (ΚΣ)

Συνολική νέα Κ.Σ.
(Πρόταση
Αναθεώρησης)

1.402.693

-

1.402.693

1.402.693

-336.000,00

1.066.693

0

336.000,00

336.000,00

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1 (8iii) προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη CO01 με το δείκτη:


11304 : υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου δείκτη αποτελέσματος CR06 με τον παρακάτω
δείκτη:


11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της
παρέμβασης.

Στη νέα Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2 (8v) προτείνεται ο παρακάτω ειδικός στόχος:
8.2.1. Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων στο νέο οικονομικό περιβάλλον, με
έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
Επίσης προτείνεται ο δείκτης εκροών CO05 «απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων» με αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος τον CR03 «συμμετέχοντες που αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».
Η αντικατάσταση των δεικτών της επενδυτικής προτεραιότητας 8.1 (8iii) τεκμηριώνεται από την ανάγκη
να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι δείκτες του ΕΠΑΝΕΚ, ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ομοιογενής
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης στα 14 ΕΠ.

Θεματικός Στόχος 9 (ΕΚΤ)
Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο: «Μέσω των πόρων του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται αφενός πετυχημένες
παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται (συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους), αφετέρου
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νέες στοχευμένες δράσεις. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι κατανέμονται στο Θεματικό Στόχο 9 (Άξονας
Προτεραιότητας 10) του ΕΠ σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες ως ακολούθως:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
9i
9iii
9iv
9v
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Κοινοτική Συνδρομή)
2.131.280
912.866
2.527.040
976.300
6.547.486

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των πρόσθετων πόρων στον ΆΠ 10 (Θεματικό Στόχο 9), και
παρουσιάζεται η δομή σύμφωνα με τους νέους τίτλους των ειδικών στόχων και την περιγραφή των
ενδεικτικών δράσεων.

Πίνακας Κατανομής Πρόσθετων Πόρων στον ΑΠ 10 (Θεματικό Στόχο 9) (ΕΚΤ)

Εγκεκριμένο
ΕΠ
Άξονας Προτεραιότητας / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι / Ενδεικτικές Δράσεις

Κοινοτική
Συνδρομή

1η Αναθεώρηση
Πρόσθετοι
Πόροι
(ΚΣ)

Συνολική
Κοινοτική
Συνδρομή

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

17.047.067

6.547.486

23.594.553

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης
της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και
της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.727.067

2.131.280

12.858.347

659.520

912.866

1.572.386

ΑΠ

10

ΕΠ

10.1
(9i)

ΕΣ

10.1.1

ΕΔ

10.1.1.01

Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση
στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό

ΕΔ

10.1.1.02

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την
ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας

ΕΠ

10.2
(9iii)

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών

ΕΣ

10.2.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (και έχουν τη φροντίδα ΑμεΑ)

ΕΔ

10.2.1.01

ΕΣ

10.2.2

ΕΔ

10.2.2.01

Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
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Εγκεκριμένο
ΕΠ
Άξονας Προτεραιότητας / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι / Ενδεικτικές Δράσεις
ΕΔ

10.2.2.02

Ενίσχυση Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚεΠΑ)

ΕΔ

10.2.2.03

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΔ

10.2.2.04

Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ατόμων με ψυχική
αναπηρία (λειτουργία ξενώνων, προστατευμένα διαμερίσματα) κ.λπ

ΕΠ

10.3
(9iv)

ΕΣ

10.3.1

ΕΔ

10.3.1.01

ΕΣ

10.3.2

ΕΔ

10.3.2.01

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας
(Κέντρα Κοινότητας, Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων
(Ο.Φ.ΗΛΙ.), Κέντρα Στήριξης Οικογένειας, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ)

ΕΠ

10.4
(9v)

Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της
αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

ΕΣ

10.4.1

Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

ΕΔ

10.4.10.1

Δράσεις ενίσχυσης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

ΕΔ

10.4.1.02

Δράσεις στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

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

Κοινοτική
Συνδρομή

1η Αναθεώρηση
Πρόσθετοι
Πόροι
(ΚΣ)

Συνολική
Κοινοτική
Συνδρομή

5.000.000

2.527.040

7.527.040

660.480

976.300

1.636.780

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται
από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(στήριξη Υπηρεσιών Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις)
Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1 (9i)
Προσθήκη πρόσθετων πόρων ύψους 2.131.280 € (Κοινοτική Συνδρομή).
Φραστική αλλαγή στον Ειδικό Στόχο 10.1.1. του ΑΠ10, όπου έχει αφαιρεθεί η αναφορά σε «μειονεκτούντα
άτομα» και αντικαταστάθηκε με τη φράση «άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό».
Στους «Κοινούς δείκτες εκροών και ειδικούς δείκτες εκροών» προτείνεται η αντικατάσταση των
υφιστάμενων δεικτών με τους δείκτες:



CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
10501 : άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»
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Επίσης στους δείκτες αποτελεσμάτων προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου δείκτη με τους
παρακάτω δείκτες:



CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση,
που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που
διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 (9iii)
Προσθήκη πρόσθετων πόρων ύψους 912.866 € (Κοινοτική Συνδρομή).
Διαμορφωθηκαν δύο Ειδικοί Στόχοι (σε αντικατάσταση του ενός 10.2.1):
Α) για τις δράσεις της Εναρμόνισης ΑΜΕΑ και
Β) για τις δράσεις ενίσχυσης των δομών και την εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη (δράσεις για
κακοποιημένες γυναίκες, εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),
κ.α.).
Ειδικός Στόχος 10.2.1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό (και έχουν τη φροντίδα ΑμεΑ).
Ο δείκτης εκροών Τ2109 αντικαθίστανται από το νέο δείκτη εκροών για την εναρμόνιση:


10501 : άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»

Ο δείκτης αποτελέσματος Τ2019 αντικαθίσταται με το νέο δείκτη αποτελέσματος για τις δράσεις
εναρμόνισης:


10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση,
που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που
διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

Ειδικός Στόχος 10.2.2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Α) Προστέθηκαν οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις ενίσχυσης δομών :
 Δείκτης εκροών 1: 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»
 Δείκτης εκροών 2: 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
 Δείκτης αποτελεσμάτων: 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 1).
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 (9iv)
Προσθήκη πρόσθετων πόρων ύψους 2.527.040 € (Κοινοτική Συνδρομή).
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Διαμορφώθηκαν δύο Ειδικοί Στόχοι (σε αντικατάσταση του ενός 10.3.1):
Α) για τις δράσεις της Υγείας και
Β) για τις δράσεις ενίσχυσης δομών κοινωνικής φροντίδας (Κέντρα Κοινότητας και Κέντρα Στήριξης
Οικογένειας, ΚΗΦΗ, ΟΦΗΛΙ, ΚΔΗΦ, Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΣΥΔ, κ.α.).
Οι αλλαγές αυτές απορρέουν από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις της υγείας από τις άλλες
δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών, καθώς έχουν άλλη λογική παρέμβασης, αναμενόμενα
αποτελέσματα και ομάδα στόχου.
Κατά συνέπεια προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων δεικτών και γίνονται αλλαγές λεκτικού
χαρακτήρα και επιπλέον εξειδικεύσεις στην περιγραφή του είδους των Δράσεων ανά ειδικό στόχο.
Ειδικός Στόχος 10.3.1: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια
και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Α) Προστέθηκαν οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις των ΤΟΜΥ:
 Δείκτης εκροών 1: 11202«Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από
τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»
 Δείκτης εκροών 2: 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»
 Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 1): 11206«Ποσοστό ατόμων που
πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας
(TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας
(TOMY) »
Β) Προστέθηκαν οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις Ψυχικής Υγείας:
 Δείκτης εκροών: 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας».
 Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 11204): 11207«Ποσοστό ατόμων που
ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των
ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια »
Γ) Προστέθηκαν οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις για τις Εξαρτήσεις:
 Δείκτης εκροών: 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις».
 Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 11205): 11208«Ποσοστό ατόμων που
ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν
υπηρεσίες για εξαρτήσεις»
Ειδικός Στόχος 10.3.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.
Α) Προστέθηκαν οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις Κέντρων Κοινότητας,
ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ., ΚΗΦΗ κ.α.
 Δείκτης εκροών 1: 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»
 Δείκτης εκροών 2: 05503«Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
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 Δείκτης αποτελεσμάτων: 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 1).
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 (9v)
Προσθήκη πρόσθετων πόρων ύψους 976.300 € (Κοινοτική Συνδρομή).
Προτείνεται αλλαγή του τίτλου του Ειδικού Στόχου 10.4.1 με το νέο τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και της
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», αλλά και της περιγραφής του είδους των δράσεων που
περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ειδικό στόχο.
Κατά συνέπεια προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων δεικτών. Προστίθενται οι νέοι δείκτες
εκροών:



11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας
11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Προστίθεται ο νέος δείκτης αποτελέσματος:


11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης, που
συνδέεται με το δείκτη εκροών 11301.
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4. Ενημέρωση για την ενεργοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020

ης

Σε συνέχεια της 2 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 (24-10-2016),
όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του με αρ. πρωτ. 60062/
ΕΑΣ 2657/30-05-2017, Εγγράφου Εργασίας 2: «Κατευθύνσεις και οδηγίες για την ενεργοποίηση των
Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2014-2020» ενεργοποιήθηκε στις 12-10-2017, με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης
χρονικής διάρκειας 10 μηνών:
η

Ι) η 1 Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 καθώς και
η

ΙΙ) η 1 Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος.
Συνοπτικά, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

η

Ι. 1 Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.
Έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των
αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην επίτευξη των
στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και των νέων
πόρων που κατανέμονται στο ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020. Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση θα διερευνήσει τις
ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των
Προγραμμάτων.
Ενότητες και Ερωτήματα Αξιολόγησης
Με βάση το σκοπό και το αντικείμενο της Αξιολόγησης που έχουν περιγραφεί ανωτέρω, τα ερωτήματα στα
οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο αξιολογητής είναι τα ακόλουθα:
Α. Αποτελεσματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Γ. Αποδοτικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
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Ε. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων

η

ΙΙ) 1 Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας
ειδικά σε ότι αφορά στην προβολή του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 και του ρόλου – συνεισφοράς των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην επίτευξη των στόχων του
Προγράμματος. Τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο αξιολογητής είναι τα ακόλουθα:
 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης
 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠ ΕΣΠΑ
 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις
 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον
 Αντιλαμβανόμενο όφελος
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5. Ενημέρωση για θέματα Καταπολέμησης της Απάτης

Η αντιμετώπιση της Απάτης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων είναι ένα ζήτημα με
κρίσιμη σημασία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως προβλέπεται τόσο στον Καν. ΕΕ
1303/2013, όσο και στο ν.4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έχει εκπονήσει και
υποβάλλει το 2014 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές
Δράσεις. Βασικός πυρήνας της Στρατηγικής αυτής είναι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ
2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει:


τις

Αρχές/φορείς

που

εμπλέκονται

στη

διαχείριση,

πιστοποίηση

και

έλεγχο

των

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και έργων, και


τις Διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Στο Σύστημα αυτό προσαρμόστηκαν και ενσωματώθηκαν συγκεκριμένες Διαδικασίες και μέτρα που
αποσαφηνίζουν λειτουργικές ροές, μηχανισμούς και αρμοδιότητες για να επιτυγχάνεται η πρόληψη, η
ανίχνευση και η έγκαιρη απόκριση σε θέματα απάτης. Οι Διαδικασίες αυτές είναι:


Η «Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης (ΔVIII_1)» που αποτελεί προληπτική διαδικασία και εφαρμόζεται
από όλες τις Διαχειριστικές Αρχές σε ετήσια βάση, με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου της ΕΕ.



Οι Διαδικασίες προληπτικών ελέγχων για τις δημόσιες συμβάσεις (Διαδ. ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3 και ΔΙΙ_4), οι
Διαδικασίες επαληθεύσεων (Διαδ. ΔΙΙ_5, ΔΙΙ_6, ΔΙΙ_7, ΔΙΙ_11) και η Διαδικ. Δ.ΙΙΙ_4: Επιθεώρηση από
Αρχή Πιστοποίησης, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η πρόληψη, η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών, ο
εντοπισμός παρατυπιών συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενέχουν ενδείξεις απάτης και
προσδιορίζονται απαιτούμενες διορθώσεις / ανακτήσεις. Κατά τη διενέργεια των παραπάνω
Διαδικασιών, για την ανίχνευση ενδείξεων απάτης αξιοποιούνται οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα της ΕΕ για τις κόκκινες σημαίες και την ανίχνευση ύποπτων
περιστατικών.



Η «Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης (ΔVIII_2)» που εφαρμόζεται στην
περίπτωση που εντοπίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Αρχή Πιστοποίησης παρατυπία που
πιθανά υποκρύπτει πρόθεση. Η Διαδικασία αυτή περιγράφει τις ενέργειες εσωτερικής εξέτασης /

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 Πορεία 2017-10-31 (01)

Σελ. 76/79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
διερεύνησης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν η περίπτωση συνιστά υπόνοια απάτης και τον
τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η ενημέρωση για την έκβαση της υπόθεσης.


Η Οδηγία Ο.ΔVIII_2_1 με όλους τους ορισμούς για παρατυπίες και θέματα απάτης.



Η «Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών (ΔVIII_3)» που περιγράφει όλο το μηχανισμό για την υποδοχή
και την εξέταση καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλ.
τις εμπλεκόμενες Αρχές / φορείς, τον τρόπο χειρισμού και τις ενέργειες που γίνονται κατά
περίπτωση. Στο μηχανισμό αυτό, εθνικό σημείο υποδοχής των καταγγελιών είναι η Γενική
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία έχει αναλάβει και τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην
Ελλάδα (AFCOS).



Η «Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ (ΔΙΙΙ_3)», μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ανακοίνωση
παρατυπιών και υπονοιών απάτης στην ΕΕ.



Βασικό προληπτικό μέτρο που έχει ενσωματωθεί στο νέο ΣΔΕ είναι και η πολιτική μη σύγκρουσης
συμφερόντων (μέσω της υπογραφής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων) για όλα τα στελέχη και
τους εξωτερικούς συνεργάτες των Διαχειριστικών Αρχών που απασχολούνται σε δραστηριότητες
σχετικές με την αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωμές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω Διαδικασιών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020 μέχρι σήμερα έχει προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
1.

Ορισμό του Υπεύθυνου για θέματα Απάτης και της Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης της ΕΥΔ
ΕΠ-ΠΔΜ με την Απόφαση με αρ. πρωτ. 524/9-2-2016 ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ ΑΔΑ: ΩΤΝΑ7ΛΨ-ΨΜΜ) της Δ.Α.,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2235/21.06.2017 (ΑΔΑ 6ΑΒΗ7ΛΨ-ΒΨ5)
Απόφαση της Δ.Α.

2.

Συμμετοχή στην πρώτη τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική
κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, το οποίο συντονίζεται από την Ειδική Υπηρεσία
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ). Η συνάντηση του Δικτύου, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Υπεύθυνοι
για θέματα απάτης των 18 ΔΑ, καθώς και εκπρόσωπος της ΕΔΕΛ ως παρατηρητής, πραγματοποιήθηκε
στις 22 - 23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα.

3.

Συμμετοχή στη εσωτερική διαβούλευση του παραπάνω Δικτύου προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα
η

και ορθά η 1 Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης. Κατά τη διαβούλευση αυτή, το Δίκτυο προέβη σε
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προσαρμογή και βελτιστοποίηση του Εργαλείου της ΕΕ ως προς τη συμπερίληψη όλων των
υφιστάμενων μέτρων ελέγχου που έχει εισάγει η Ελλάδα στις Διαδικασίες του Εγχειριδίου ΣΔΕ 20142020 και τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στις Διαρθρωτικές
Δράσεις.
4.

Πραγματοποίηση της 1ης Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης το Μάρτιο του 2016, με κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων στην ΕΥΘΥ στις 31-03-2016 (όπως προβλεπόταν στη σχετική Διαδικασία).

5.

Παρακολούθηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της
Απάτης, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 2015 από την ΕΥΘΥ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ
ΑΕ με τη μορφή εικονικής τάξης από 24 άτομα της υπηρεσίας (ήτοι ποσοστό συμμετοχής προσωπικού
άνω του 86%).

6.

Συμμετοχή, μέσω του Υπεύθυνου για θέματα Απάτης, στη διαδραστική εκπαίδευση της ΕΥΘΥ κατά την
η

1 τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης στις
Διαρθρωτικές Δράσεις (στις 22-23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα). Σε αυτήν παρουσιάστηκαν οι
έννοιες, οι αρμοδιότητες και οι Διαδικασίες του νέου ΣΔΕ για την πρόληψη, την ανίχνευση και
αναφορά περιπτώσεων απάτης και το χειρισμό των καταγγελιών. Επιπλέον έγινε αναλυτική
παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του Εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης της ΕΕ. Η
εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που κλήθηκαν να απαντήσουν όλοι οι
συμμετέχοντες.
7.

Δημοσιοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
2014-2020, μέσω ειδικού Banner στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ-ΠΔΜ.

8.

η

Συμμετοχή, μέσω του Υπεύθυνου για θέματα Απάτης, στη 2 τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού
Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (στις 8 Ιουνίου
2017 στην Αθήνα) με στόχο την προετοιμασία για την εφαρμογή του εργαλείου για το έτος 2017. Σε
αυτήν συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την βαθμολόγηση των κινδύνων απάτης του 2016, και
προγραμματίστηκε η υλοποίηση των σχεδίων δράσης των νέων μέτρων ελέγχου, όπως είχαν
αποτυπωθεί στα σχετικά φύλλα που προέκυψαν από την εφαρμογή των εργαλείων. Επίσης
εξετάστηκαν ζητήματα που προέκυψαν από ελέγχους της ΕΔΕΛ, η Συμμετοχή Ενδιάμεσων Φορέων
στο δίκτυο, τα μέτρα ελέγχου με βάση το νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016) καθώς
και θέματα σχετιζόμενα με την αναφορά περιπτώσεων απάτης και το χειρισμό των καταγγελιών σε
περιπτώσεις υπονοιών απάτης. Επίσης αποφασίστηκε η δημιουργία χώρου για το Δίκτυο στο δίαυλο.
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9.

Σε συνέχεια της ανωτέρω συνάντησης, εκδόθηκε η επικαιροποίηση του Εργαλείου Αξιολόγησης
Κινδύνων Απάτης (έκδοση 2), η οποία ενσωματώθηκε στη σχετική διαδικασία του Σ.Δ.Ε.

10. Συμμετοχή, μέσω του Υπεύθυνου για θέματα Απάτης, στη διαβούλευση μεταξύ των μελών του
δικτύου σε θέματα τεκμηρίωσης για υφιστάμενα μέτρα που περιγράφονται στο Εργαλείο
Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης (ΕΑΚΑ) και την διερεύνηση νέων μέτρων στον ειδικό χώρο για το
η

Δίκτυο που δημιουργήθηκε στο δίαυλο με την 2 τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου
Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις για της αντιμετώπιση της
απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
11. Βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η συμπλήρωση των Δηλώσεων περί Μη Σύγκρουσης
Συμφερόντων των υπόχρεων στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ στη ΜΟΔ ΑΕ, βάσει του άρθρου 35(5) του
Ν.4314/2014, μετά την επικαιροποίηση των σχετικών εντύπων σύμφωνα με το έγγραφο
79347/ΕΥΘΥ/14-7-2017.
η

12. Θα πραγματοποιηθεί η 2 Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης έως το Δεκέμβριο του 2017, με κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων στην ΕΥΘΥ, από την αρμόδια Επιτροπή.
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