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Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών
για την Πορεία Υλοποίησης κατά τα έτη 2014-2015
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020

1. Συνοπτική Παρουσίαση της Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020)
εγκρίθηκε στις 18-12-2014 με την C(2014) 10180 final Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΔΜ ανέρχεται σε 330.737.741 € εκ των
οποίων 307.243.123 € αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 23.494.618 € αφορούν σε πόρους του
ΕΚΤ.
Στις 23-06-2015 έλαβε χώρα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ
ΠΔΜ, όπου εγκρίθηκε η εξειδίκευση 28 Δράσεων ΣΔΔ 198.713.626 € (60,1%) εκ των οποίων
189.911.709 € (61,8%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 8.801.917 € (37,5%) αφορούν σε πόρους
του ΕΚΤ.
Μέχρι 31-12-2015 εκδόθηκαν 7 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΣΔΔ 82.128.651 € (24,8%) εκ
των οποίων 78.315.115 € (25,5%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 3.813.500 € (16,2%) αφορούν
σε πόρους του ΕΚΤ.
Συνοπτικά οι προσκλήσεις αφορούσαν:
Για το ΕΤΠΑ:
1. τις δράσεις υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού (ΕΠ 6b), π/υ
14.575.000 €,
2. τις δράσεις διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της
Περιφέρειας (ΕΠ 6b), π/υ 6.000.000 €,
3. τις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών υγείας (ΕΠ 9α), π/υ 2.500.000 €,
4. τις δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠ 10α), π/υ
49.500.000 € και
5. τις δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (ΕΠ 10α), π/υ
5.740.115 €.

Για το ΕΚΤ:
6. τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών που βιώνουν ή
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κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή
τους στην αγορά εργασίας (ΕπΠα 9i), π/υ 3.378.145 € και
7. τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες) (ΕΠ 9iii), π/υ 435.355 €.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 3.813.500 € (1,15% του ΕΠ)
που αφορούν μόνο σε πόρους του ΕΚΤ (16,2%).
Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΚΤ αφορούν:
1) την ΕΠ 9i του ΑΠ 10 και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου10.1.1 «Ενίσχυση της
πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας».
2) την ΕΠ 9iii του ΑΠ 10 και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 10.2.1 «Καταπολέμηση
των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας».
Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Δείκτη Εκροών Τ2109 «Μειονεκτούντα άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων» και του δείκτη αποτελεσμάτων Τ2019
«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».
Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκλήσεων και των Ενταγμένων Πράξεων του ΕΠ ΠΔΜ
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (http://www.pepdym.gr).
Μέχρι 31-12-2015 δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες προς
συγχρηματοδότηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε πρόοδος στην επίτευξη των δεικτών του
προγράμματος.
Επίσης, για τα έτη αναφοράς 2014 – 2015 δεν υπήρξε εξειδίκευση και συνεπώς ενεργοποίηση
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής του ΕΠ ΠΔΜ.

Απρόβλεπτες εξελίξεις και προβλήματα που επηρέασαν την πορεία ενεργοποίησης του ΕΠ
ΠΔΜ
ης

Βασική κατεύθυνση της 1 εξειδίκευσης που έλαβε χώρα το 2015 ήταν η μέγιστη δυνατή
ενεργοποίηση του προγράμματος για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΠΔΜ αλλά
και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του ΕΠ ΠΔΜ όπως αποτυπώνονται κύρια
στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ ΠΔΜ. Οι σημαντικότατες όμως πολιτικοοικονομικές εξελίξεις που
η
ακολούθησαν μετά την 1 συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και διήρκησαν μέχρι τα μέσα
Οκτωβρίου του 2015, είχαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου
ενεργοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τέθηκε σε εφαρμογή, μετά και από την έγκρισή του από την
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) το Νοέμβριο του 2015.
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Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος, η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ προχώρησε το 2015
στις παρακάτω ενέργειες:
1. Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
2. Υλοποίηση τριών (3) θεματικών εργαστηριών επιχειρηματικής ανακάλυψης (στον κλάδο της
γούνας και στον κλάδο της αγροδιατροφής & οινοποιίας) στο πλαίσιο εξειδίκευσης της
Περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3).
3. Προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία μόνιμου
μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης.
4. Εξειδίκευση
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5. Προετοιμασία περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων και
περιφερειακού σχεδίου για την αξιοποίηση της βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση.
6. Εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής και σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη
βιοποικιλότητα.
7. Εξειδίκευση των δράσεων οδικής ενεργητικής ασφάλειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
(ΥπΕσ, ΕΛΑΣ).
8. Εξειδίκευση προδιαγραφών και προετοιμασία πρόσκλησης για την υποβολή προσχεδίων
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ).
9. Επεξεργασία προδιαγραφών και περιεχομένων για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επέμβασης αξιοποίησης των λιμναίων και ποτάμιων συστημάτων της Περιφέρειας.
10.

Επεξεργασία των προδιαγραφών και του περιεχομένου του περιφερειακού σχεδίου
βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στη Δυτική Μακεδονία σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ.

11.

Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας.

12.

Εξειδίκευση των αναγκών του τομέα υγείας και σύνταξη περιφερειακού σχεδίου για την υγεία
και την πρόνοια σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ του Υπ. Υγείας.

13.

Εξειδίκευση των αναγκών του τομέα παιδείας και σύνταξη περιφερειακού σχεδίου για την
παιδεία σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας.

14.Συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ για την εξειδίκευση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
που σε πρώτη φάση περιλαμβάνουν τα «Κέντρα Κοινότητας» και τα «Κέντρα Ημερήσια
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».
Επίσης, εντός του 2015 εκδόθηκαν διοικητικές πράξεις για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ και
τη συγκρότηση της ΕπΠα του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020.
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Με ευθύνη της ΕΑΣ και τη συνεργασία των ΕΥΔ ΕΠ ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες οργάνωσης
και ενεργοποίησης των 5 δικτύων (Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, Έξυπνης Εξειδίκευσης,
Αξιολόγησης και Πληροφόρησης και Επικοινωνίας).
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το 2015 υλοποιήθηκαν κύρια υποστηρικτικές ενέργειες για την
πλήρη εξειδίκευση του προγράμματος οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην ενεργοποίησή του
εντός του 2016, σε ποσοστό 82% για το ΕΤΠΑ και σε 40% για το ΕΚΤ.

2. Ζητήματα που Επηρεάζουν τις επιδόσεις του Προγράμματος και Μέτρα Αντιμετώπισης
Συμπληρωματικά με τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν στο
τμήμα του ΕΠ ΠΔΜ, που έχει ενεργοποιηθεί, ήτοι έχουν εκδοθεί προσκλήσεις υποβολής πράξεων
προς συγχρηματοδότηση, οι επιδόσεις του προγράμματος επηρεάζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας
(ΑΠ):
ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)
-

από τη μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, του στρατηγικού πλαισίου για την ψηφιακή ανάπτυξη (ΘΣ2/ΕΠ2c). Η
ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης, την εξειδίκευση του ΘΣ 2
και ειδικότερα της ΕΠ 2.1 (2c), π/υ 10.360.312 €.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό
επίπεδο. Όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων η
κάλυψη της σχετική αιρεσιμότητας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.

ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)
-

από τη μη θέσπιση μέτρων, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, 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 (ΘΣ6/ΕΠ 4c). Η ανωτέρω
υστέρηση δεν επιτρέπει την κατάρτιση κριτήριων αξιολόγησης πράξεων για ένταξη στο ΕΠ
ΠΔΜ και ως τούτου την ενεργοποίηση της Δράσης 4.1.1.02 «Δράσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» π/υ 10.000.000 €.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό
επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των
αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016) η αιρεσιμότητα
αναμένεται να εκπληρωθεί στις 30.06.2016.

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)
-

από την καθυστέρηση, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στην κάλυψη της αιρεσιμότητας που αφορά στον τομέα των
υδατικών πόρων και ειδικότερα στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής για τις
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χρήσεις του ύδατος. Η ανωτέρω υστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υλοποίηση
της Δράσης 6.1.1.01 «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού» κύρια στο σκέλος της δήλωσης δαπανών.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό
επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των
αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016) η αιρεσιμότητα
αναμένεται να εκπληρωθεί στις 31.12.2016.

ΑΠ 9 (ΕΤΠΑ):
-

από τη διαδικασία «έγκρισης Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας» η οποία εκτιμάται ότι
μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης 9.1.1. 01
επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α’θμιας και Β’θμιας) υγείας.

«Δράσεις

ΑΠ 10 (ΕΚΤ):
-

από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην
εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ 10.3 (9iv) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 10.3.1 που αφορά στη
«βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της
υγείας και της πρόνοιας».
Καταβάλλονται προσπάθειες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών
δράσεων.

-

από την καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην
εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ 10.4 (9v) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 10.4.1 που αφορά στην
«αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας
και των κοινωνικών επιχειρήσεων».
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αρμόδιου φορέα, αναμένουμε την εξειδίκευση και την
προκήρυξη των αντίστοιχων δράσεων του Τομεακού Προγράμματος για την Κοινωνική
Οικονομία, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Γενικά ζητήματα
Καταγράφεται η ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών που αφορούν στην οριστικοποίηση του θεσμικού
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων). Επίσης ζητήματα
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 (ΠΣΕΚ), εύρυθμης
λειτουργίας των ΕΥΔ, που σχετίζεται κύρια με το ζήτημα των μετακινήσεων, εκτιμάται ότι θα
συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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, της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η ΕΥΔ έχει εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις – μελέτες για
την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της
εγκατάστασης των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την ενημέρωση των πολιτών


Ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου www.pepdym.gr, που αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και έχει στόχο, τη
διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση και την
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.



Έκδοση εγγράφου συνοπτικής παρουσίασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.



Εναρκτήρια Εκδήλωση παρουσίασης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που
πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια στις 5/5/2015, με τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων του
προγράμματος.



Διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας στην Περιφέρεια με τη συμμετοχή των δυνητικών
δικαιούχων (12/05/2015) για την εξειδίκευση και ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.



Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων με τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο
εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 –
2020.



Συνδιοργανώθηκε στις 3/11/2015 με την ΕΣΑμεΑ ημερίδα στην Περιφέρεια με θέμα την τεχνική
υποστήριξη για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.



Πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2015 Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την Εξειδίκευση των
Δράσεων του Κλάδου της Γούνας με τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο
Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, στην πόλη της Καστοριάς.



Πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2015 Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την Εξειδίκευση των
Δράσεων του Κλάδου της Οινοποιίας με τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο
Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, στον Άγιο Παντελεήμονα
Δήμου Αμυνταίου.



Πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2015 Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την Εξειδίκευση των
Δράσεων του Κλάδου της Αγροδιατροφής με τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, στην πόλη της Σιάτιστας
του Δήμου Βοΐου.
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