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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία (ΠΕΠΔΜ) 2014-2020 που αναλήφθηκε
από Κοινοπραξία με επικεφαλής την Eurotec Α.Ε. για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι καθορισμένη ως Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση διεξάγεται σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις για
τις μεθόδους Αξιολόγησης από την DG Regio. Τα κύρια καθήκοντα της εκ των προτέρων
αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε βασικά συστατικά μέρη, που καλύπτουν την στρατηγική του
προγράμματος, την συμβολή στη στρατηγική Ευρώπη 2020, τους δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης, καθώς και τη συνοχή των χρηματοδοτικών κονδυλίων. Η ομάδα αξιολόγησης
παρείχε εισροές σε διάφορα στοιχεία της διαδικασίας προγραμματισμού για την υποστήριξη
της ομάδας σύνταξης. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε η διαδικασία αξιολόγησης να
πραγματοποιηθεί με ένα διαδραστικό, υποστηρικτική και εποικοδομητικό τρόπο. Συνολικά, η
διαδικασία προετοιμασίας του προγράμματος έχει προχωρήσει αποφασιστικά και με ρυθμό.
Στρατηγική του προγράμματος - Το προγραμματικό κείμενο οφείλει να θέσει μια
στρατηγική για τη συνεισφορά του Προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική του
Προγράμματος έχει τροποποιηθεί και εξειδικευθεί με την πάροδο του χρόνου, λαμβανομένων
υπόψη των σημείων που έθεσε η εκ των προτέρων αξιολόγηση. Στο σχέδιο Προγράμματος
εκτίθεται μια ισχυρή «παρέμβαση» λογική. Η στρατηγική είναι καλά καθορισμένη, με μια λογική
δομή, και σαφείς στόχους και προτεραιότητες. Το συνολικό όραμα του Προγράμματος
στηρίζεται σε και εκφράζει τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των εταίρων του προγράμματος,
με βάση τα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στο ευρύτερο πλαίσιο
πολιτικής. Αυτό μεταφράζεται σε πιο συγκεκριμένες στόχους, που αφορούν ειδικές ανάγκες και
δυνατότητες της περιοχής και επικέντρωση σε τομείς όπου το ΠΕΠ ΔΜ μπορεί να προσθέσει
αξία μέσω επενδύσεων σε υποδομές που θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Συνολικά, η
αξιολόγηση της στρατηγικής προσέγγισης του Προγράμματος είναι θετική. Ωστόσο, η
αξιολόγηση υπογραμμίζει ορισμένους (δευτερεύουσας σημασίας) τομείς που θα μπορούσαν να
βελτιωθούν.
Άξονες προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους - Οι Άξονες Προτεραιότητας
βασίζονται στην ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της περιοχής του
Προγράμματος. Οι προτεραιότητες αντλούνται από τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του
Προγράμματος και έχουν ως στόχο πολλές από τις σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη
της Δυτικής Μακεδονίας. Η εστίαση σε επιλεγμένες αναπτυξιακές προκλήσεις στην περιοχή του
Προγράμματος σημαίνει ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών και την
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε όλους τους εταίρους του Προγράμματος.
Οι άξονες προτεραιότητας και οι ειδικοί στόχοι είναι εναρμονισμένοι με το πλαίσιο των σχετικών
θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Μπορούν επίσης να λειτουργούν
συνεργατικά διότι υποστηρίζουν συμπληρωματικές, αλλά μη αλληλεπικαλυπτόμενες
παρεμβάσεις. Το Πρόγραμμα θέτει σαφείς προσδοκίες για έργα από την άποψη των στόχων
ποιότητας, και ιδίως την εστίαση σε απτά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα με τη μορφή
των προϊόντων και των υπηρεσιών. Προσδιορίζει επίσης σαφές ομάδες στόχου, με σκοπό να
επεκτείνει τη βάση της σε πολλούς τομείς πολιτικής και να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη
συμμετοχή των ΜΜΕ.
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Οριζόντιες αρχές - Η συνολική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των οριζόντιων αρχών έχει
εξεταστεί προσεκτικά. Το Πρόγραμμα αποβλέπει πέρα από τις κανονιστικές απαιτήσεις και
αναφέρεται στην ειδικότερη σημασία αυτών των αρχών. Οι οριζόντιες αρχές έχουν
ενσωματωθεί στην στρατηγική του Προγράμματος και αναφέρονται σε άξονες προτεραιότητας
και τους ειδικούς στόχους. Στο σύνολό τους, οι διαδικασίες αυτές θέτουν τη συνολική
προσέγγιση του Προγράμματος σε ένα άλλο επίπεδο που κάνει τις οριζόντιες αρχές πιο ορατές,
ενσωματωμένες και παραγωγικές.
Εσωτερική και εξωτερική συνοχή - Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί
ικανοποιητικά στο πλαίσιο των συναφών πολιτικών και στρατηγικών. Υπάρχει καλή
αλληλοκάλυψη μεταξύ των κυριότερων τομέων δραστηριότητας του ΠΕΠ ΔΜ, της Στρατηγικής
ΕΕ 2020 και των Κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής. Υπάρχει μια θεματική αλληλοεπικάλυψη
σε ορισμένους τομείς με τις υπάρχουσες δραστηριότητες ΠΕΠ ΔΜ. Όσον αφορά την εγχώρια
πολιτική, η διαρκής έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας θα κρατήσει το Πρόγραμμα ευθυγραμμισμένο απόλυτα με τις παρεμβάσεις
και τις ρυθμίσεις της εσωτερικής πολιτικής. Το πεδίο ενεργοποίησης του ΠΕΠ ΔΜ κρίνεται για
την Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα, ως στρατηγικής σημασίας.
Αποτελέσματα και έξοδοι - Η ομάδα αξιολόγησης επισημαίνει τις σημαντικές προκλήσεις
όσον αφορά τη θέσπιση ευαίσθητου και αξιόπιστου συστήματος δεικτών για το Πρόγραμμα
ΠΕΠΔΜ. Ο στόχος για την ανάπτυξη των δεικτών και του πλαισίου επιδόσεων έχει να
ισορροπήσει την αυστηρότητα με τον ρεαλισμό. Η δομή των δεικτών έχει βελτιωθεί κατά τη
διάρκεια εργασιών για την προετοιμασία του ΠΕΠ, με συνέπεια την ρεαλιστική αποτύπωση των
δεικτών. Η επιλογή για τον προσδιορισμό δεικτών αποτελεσμάτων που είναι κοντά στους
συγκεκριμένους στόχους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, θεωρείται από την
εκ των προτέρων αξιολόγηση να είναι μια καλή προσέγγιση. Όπου είναι δυνατόν, χρήσιμα
ορόσημα και στόχοι έχουν ήδη οριστεί και βασίζονται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της
εμπειρίας του παρελθόντος, τους στόχους του Προγράμματος, καθώς και τις παρατηρήσεις των
ενδιαφερομένων. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από ποσοτικά δεδομένα
υλοποίησης και ποιοτική έρευνα, για την τεκμηρίωση των σχετικών δεικτών για το Πρόγραμμα.
Αναγνωρίζεται επίσης ότι έχουν υπάρξει σημαντικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθούν οι
μεθοδολογίες, οι βάσεις και οι στόχοι για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων πριν την
υποβολή του Προγράμματος. Η δημιουργία ορθολογικών, καλά αιτιολογημένων δεικτών
εκροών και αποτελεσμάτων σημαίνει, επίσης, ότι το Πρόγραμμα προσδιορίζει με σαφήνεια τις
τελικές συνδέσεις της παρεμβατικής λογικής του.
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση - Εκπονείται σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ,
με σκοπό να συνταχθεί μια έκθεση που βελτιώνει την περιβαλλοντική διάσταση του νέου
Προγράμματος. Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι σχετικές περιβαλλοντικές θέματα
τονίστηκαν σε βασικά δεδομένα και τις τάσεις, με αποκορύφωμα μια ανάλυση SWOT για το
περιβάλλον, από τις οποίες εντοπίστηκαν τέσσερις στρατηγικής σημασίας περιβαλλοντικές
προκλήσεις για την περιοχή του Προγράμματος: η αλλαγή του κλίματος, η διαχείριση της
χρήσης γης, της ενέργειας και της αποδοτικότητας των πόρων, και η ρύπανση της γης. Το
όραμα και προτεραιότητες του Προγράμματος αξιολογήθηκαν ως προς τη συμμόρφωσή τους
με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον της
ΕΕ, καταδεικνύοντας μια σαφή συμβατότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και του εγγράφου
προγραμματισμού του ΠΕΠΔΜ. Για κάθε Στόχο εκτιμήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις του για τη
στρατηγική περιβαλλοντική ζητήματα. Εντοπίσθηκαν ευρείες δυνατότητες για σημαντικές
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από το Πρόγραμμα, ωστόσο επισημάνθηκαν και
συγκεκριμένοι κίνδυνοι δημιουργίας σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για
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την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, πιθανά μέτρα μετριασμού τονίστηκαν για
κάθε στόχο.
Συμπέρασμα - Κατά την άποψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης, το ΠΕΠ ΔΜ διαθέτει όλα
τα βασικά στοιχεία για μια καλά σχεδιασμένη λογική παρέμβασης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε
όλο το προσχέδιο του ΠΕΠ. Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραμμές και προτεραιότητες, αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αριθμό από ιδιαίτερες αναπτυξιακές
ανάγκες στην Ελλάδα, και είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα για την περιοχή του
Προγράμματος και προς τους στόχους της Ευρώπης 2020.
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EXECUTIVE SUMMARY
This report comprises the ex-ante evaluation of the Regional Operational Programme for Dytiki
(Western) Macedonia 1 (ROPDM) 2014-2020 undertaken by a Consortium led by Eurotec S.A.
for the Intermediate Managing Authority of the Region of Western Macedonia which is the
Programme’s designated Managing Authority. The ex-ante evaluation is being conducted in
accordance with DG REGIO Guidelines on Evaluation Methods. The main tasks of an ex ante
evaluation are grouped into key components, covering (for example) programme strategy,
contribution to the Europe 2020 strategy, indicators, monitoring and evaluation, and
consistency of financial allocations. The evaluation team offered input into various elements
of the programming process in support of the drafting team. This process allowed the
evaluation process to be carried out in an interactive, supportive and constructive way. Overall,
the Programme preparation process has progressed with considerable purpose and pace.
Programme strategy - The Programme is required to set a strategy for the Programme's
contribution to the Union strategy of Smart, Sustainable and Inclusive Growth. The
Programme’s strategy has been modified and refined over time, taking into account points
raised by the ex ante team. The Programme draft sets out a robust ‘intervention’ logic. The
strategy is well defined, with a logical structure, and clear objectives and priorities. The
Programme’s overall vision draws on and articulates the aspirations and ambitions of the
Programme partners, based on the characteristics of Dytiki Macedonia, and set within the
wider policy context. This is translated in to more concrete objectives, which address specific
needs and opportunities in the region and focus on areas where the ROPDΜ can add value
through infrastructure investments, and deliver tangible results. Overall, this evaluation of the
Programme’s strategic approach is positive. However, the evaluation highlights a number of
(relatively minor) areas that could be improved.
Priority axes and specific objectives - The priority axes are rooted in the analysis of the
Programme area’s strengths and weaknesses. The priorities draw on key characteristics of the
Programme area and target many of the significant development challenges facing Dytiki
Macedonia. The focus on selected development challenges in the Programme area means that
it has a strong focus on infrastructure development and strengthened economic and social and
cohesion across the Programme partners. The priority axes and specific objectives fit within
relevant thematic objectives and investment priorities. They also can work well together
supporting complementary, but not overlapping, interventions. The Programme sets out clear
expectations for projects in terms of quality objectives, and in particular a focus on tangible
outputs and results in the form of products and services. It also identifies clear target groups,
aiming to extend its base across many policy sectors and secure the greater involvement of
SMEs.
Horizontal themes - The overall approach to integrating the horizontal themes has been
carefully considered. The Programme has looked beyond the regulatory requirements and
considered the specific relevance of these principles. Horizontal principles have been drawn
from the Programme strategy and are referred to in priority axes and specific objectives. Taken
together, these processes take the overall approach of the Programme to another level and
make the horizontal themes more visible, embedded and productive.
Internal and external coherence - The Programme has the potential to sit well within
surrounding policies and strategic frameworks. There is a good fit between well-established
11
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areas of ROPDM activity, EU 2020 and the Cohesion policy regulations. There is a thematic
overlap in a number of areas with existing ROPDM activities. In terms of domestic policy, an
ongoing focus on structural reform and raising competitiveness would keep the Programme
firmly aligned with domestic policy interventions and arrangements. The scope for the ROPDM
to engage in Northern Greece in particular is of strategic importance.
Results and outputs – The evaluation team note the significant challenges in establishing
sensitive, reliable indicator framework for the ROPDM. The aim in developing the indicator and
performance frameworks has been to balance rigor and realism. The indicator structure has
been refined during the preparation work, which has resulted in a pragmatic and principled
framework of indicators. The decision to identify results indicators which are close to the
specific objectives, even though no data are available, is considered by the ex ante team to
be a good approach. Where possible, useful milestones and targets are already set and draw
on a solid analysis of past experience, Programme aims, and stakeholder input. Monitoring
and evaluation will be dependent on quantitative data and qualitative research, to document
the relevant indicators for the Programme. It is also recognized that there has been
considerable work accomplished to set methodologies, baselines and targets for the results
indicators before the Programme’s submission. The establishment of rational, well-reasoned
output and result indicators also means that the Programme establishes the final links it its
interventional logics.
Strategic Environmental Assessment - Prepared in accordance with Directive 2001/42/EC,
the objective of the SEA is to compile a report that improves the environmental dimension of
the new programme. Working with competent national authorities, relevant environmental
themes were highlighted in baseline data and trends, culminating in an Environment SWOT
analysis, from which four strategic environmental issues were identified for the programme
area: climate change, land-use management, energy and resource efficiency, and land
pollution. The programme’s Vision and Priorities were assessed for their conformity with the
Europe 2020 Strategy and the EU Seventh Environmental Action Programme, demonstrating
a clear compatibility between the EU policies and the OPCC programming document, and each
Objective was assessed for its potential impacts on the strategic environmental issues. A broad
scope was identified for significant positive effects, but attention was also given to the risks of
creating significant negative environmental effects. To minimize negative impacts, possible
mitigation measures were highlighted for each Objective.
Conclusion - It is the view of the ex ante evaluation team that the ROPDM has all the
fundamental elements for a well-designed intervention logic in place. This is reflected
throughout the draft OP. The Programme is in line with Community guidelines and priorities,
addresses a large number of particular development needs in Greece, and is in a position to
deliver results for the Programme area and towards Europe 2020 targets.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος
Η σχεδίαση (και κατ’ επέκταση, η εκ των προτέρων αξιολόγηση) του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας κατά
την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διενεργείται υπό τις εξής περιοριστικές συνθήκες.
Παρά την παρατεταμένη και βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας την εξαετία 2008-2013 και την
επακόλουθη υποχώρηση του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ του 2005 επίπεδα 2, η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατατάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια του Γενικού Κανονισμού στις
«Περιφέρειες σε Μετάβαση», που αποτελούν την Κατηγορία περιφέρειας «Β» (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ
μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ). Τούτο λειτουργεί καθοριστικά ως προς τις εξής δύο
βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού της ΠΔΜ.
Σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές στο συνολικό ύψος της χρηματοδότησης που θα λάβει η
Ελλάδα μέσω των περιφερειών της κατά την περίοδο που καλύπτει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, η
χρηματοδότηση που θα λάβει η Δυτική Μακεδονία μέσω του Π.Ε.Π. της είναι μειωμένη σε σχέση με
την αντίστοιχη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση, η
αναμενόμενη εισροή αυτόνομων πόρων στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας του Π.Ε.Π.
μόλις ισοδυναμεί σε λιγότερο του 0,9% του περιφερειακού ΑΕΠ, χωρίς ασφαλώς να παραγνωρίζεται ότι
οι ευρύτερες οικονομικές επιδράσεις από τις εισπράξεις αυτές θα είναι κατά τεκμήριο πολύ
σημαντικότερες, επειδή αποτελούν συνήθως αναπτυξιακές επενδύσεις και το μερίδιό τους στο σύνολο
των δημόσιων επενδύσεων είναι μεγάλο, ενώ μετά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών
αποτελούν ουσιαστικά τη μόνη πηγή χρηματοδότησης των δημόσιων επενδύσεων της χώρας.
Οι νέοι Κανονισμοί προωθούν τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και της στρατηγικής
“Ευρώπη 2020” και προκρίνουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση για τις δράσεις των
διαρθρωτικών πολιτικών, με τον καθορισμό σε κεντρικό επίπεδο ενός περιορισμένου αριθμού – έντεκα
(11) - θεματικών στόχων, στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώνονται οι δράσεις που θα
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Οι στόχοι αυτοί δεν έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα και η
υποχρέωση τήρησης των στόχων αυτών έχει διαφορετική βαρύτητα ανά Κατηγορία περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα προβλέπεται να εισπράξει από ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για τις
Περιφέρειες Μετάβασης (Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία 3, Στερεά
Ελλάδα) 2,1 δις εκ. ευρώ, με υποχρέωση διάθεσης τουλάχιστον του 45% των πόρων του ΕΤΠΑ σε
εθνικό επίπεδο, στους θεματικούς στόχους 1, 2, και 3, καθώς και 15% των πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό
επίπεδο στο στόχο 4, ενώ για τους πόρους ΕΚΤ προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον του 70% των πόρων
σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε μέχρι πέντε (5) επενδυτικές προτεραιότητες. Στα ανωτέρω
δεν συνυπολογίζονται οι όποιες χρηματοδοτήσεις των περιφερειών αυτών από τα 3,4 δις εκ. ευρώ του
Ταμείου Συνοχής, τα 0,2 δις εκ. ευρώ στα πλαίσια της Εδαφικής Συνεργασίας και άλλα 2 δις εκ. ευρώ
μέσω της “ρήτρας επανεξέτασης”.
Η υιοθέτηση υποχρεωτικών στόχων ενδέχεται να οδηγήσει σε αισθητό περιορισμό των βαθμών
ελευθερίας που έχουν περιφέρειες όπως η Δυτική Μακεδονία στη διαμόρφωση και εφαρμογή της
πολιτικής συνοχής. Προφανώς, ο περιορισμός αυτός είναι μεγαλύτερος (και κρισιμότερος) για τις
περιφέρειες εκείνες για τις οποίες οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων έχουν μετατραπεί στο βασικό
τους χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης, σε αντίθεση με τις περιφέρειες για τις οποίες οι πόροι αυτοί
έχουν συμπληρωματικό μόνον χαρακτήρα. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους από την Περιφέρεια προς
την Επιτροπή (και μάλιστα με το κύρος Κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ως προς την
επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνιστά
μείζονα μεταβολή στην κεντρική φιλοσοφία της “πολιτικής συνοχής”, η οποία ανεξάρτητα από την
εύλογη διασύνδεση μεταξύ χρηματοδότησης και στρατηγικών επιδιώξεων ενέχει τον κίνδυνο ως μια
“άνωθεν” και υποχρεωτικώς ενιαία επιβολή θεματικών στόχων να μην επιτρέπει την πλήρη και συνεκτική

2Βλ.

EUROSTAT: GDP and main components - Current prices
Αναλογικά, η Δυτική Μακεδονία συμμετέχει κατά 11.43% και 13,16% αντιστοίχως, στον συνολικό πληθυσμό και
ΑΕΠ των Περιφερειών Μετάβασης της χώρας.
3
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αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων
αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Παράλληλα και δευτερευόντως, βάσει των
νέων προϋποθέσεων που θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων για την περίοδο 2014-2020
αυξάνονται οι προγραμματικές απαιτήσεις, λόγω της εισαγωγής θεματικών προτεραιοτήτων, των πολλών
οροσήμων και ετήσιων εκθέσεων και, κυρίως, της υποχρέωσης τήρησης των αιρεσιμοτήτων – με
πολλαπλούς όρους και προϋποθέσεις, ενώ αυξάνονται επίσης οι τεχνικές απαιτήσεις, λόγω του
προτεινόμενου συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.
Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολυετών αναπτυξιακών
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι συμμετέχει ως
Περιφέρεια σε Προγράμματα από το 1989. Στην πράξη, ωστόσο, οι τωρινές προγραμματικές επιλογές
της ΠΔΜ προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τα συγκυριακά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες
του ευρύτερου “θεσμικού περιβάλλοντος” του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής σε περιφερειακό
επίπεδο δεν είναι μια αυτόνομη δημόσια πολιτική, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά
προς τις άλλες δημόσιες πολιτικές που ασκούνται εντός (και εκτός) τομεακών Προγραμμάτων και
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη περιφερειακών προτεραιοτήτων από κεντρικές παρεμβάσεις.
Οι πολλαπλές απαιτήσεις συμμόρφωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και οι επιμέρους
προϋποθέσεις εκπλήρωσης προ της έναρξης εφαρμογής του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
επιδρούν στην παρούσα φάση την διαμόρφωση και τεκμηρίωση της στρατηγικής του Προγράμματος,
ιδιαίτερα στη βάση μιας παρεμβατικής λογικής που θα αναλύεται σε «προκλήσεις → δυνατότητες →
επιτεύγματα έως σήμερα → ανάγκες → στόχοι → παρεμβάσεις → πόροι» σε επίπεδο θεματικού στόχου.
Η στρατηγική του Π.Ε.Π. καλείται να συνυπολογίσει, να συνδυάσει και να συνθέσει τις ανωτέρω
απαιτήσεις και προϋποθέσεις με ισορροπημένο, σαφή και αξιόπιστο τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα
την δέουσα έμφαση στην επίτευξη στόχων και σύνδεση της χρηματοδότησης με την
αποτελεσματικότητα.
Η προτεινόμενη στρατηγική στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 έχει ακριβώς λόγω
των περιοριστικών συνθηκών που αναφέρθηκαν επιλεκτικό χαρακτήρα, καθώς αποβλέπει στην
υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων ανά θεματικό στόχο σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές και
θεσμικές προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
Το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020
οφείλει να περιλαμβάνει ανάλυση των αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που οριοθετούν το
πεδίο χάραξης και παρέχουν την αιτιολόγηση για την προτεινόμενη αναπτυξιακή στρατηγική στα πλαίσια
του Π.Ε.Π.Ο αξιολογητής ελέγχει και επαληθεύει πρωτίστως την ευρωστία της «θεωρίας της αλλαγής»
του Π.Ε.Π. Δηλαδή, αποτιμά τη λογική της αλυσίδας που συνδέει την οικονομική / κοινωνική /
περιβαλλοντική κατάσταση στην Περιφέρεια Δ.Μ. με την στρατηγική του Π.Ε.Π. Δ.Μ. 2014-2020. Τούτο
απαιτεί τη συνδυαστική ανάγνωση των Τμημάτων 1 & 2 του Σχεδίου Π.Ε.Π. ανά Θεματικό Στόχο (ΘΣ),
με σκοπό να γίνει πλήρως αντιληπτή η αιτιώδης σχέση μεταξύ προτεινόμενων παρεμβάσεων και
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΘΣ.
Ειδικότερα, τα κριτήρια αυτού του ελέγχου/επαλήθευσης μεταφράζονται στις ακόλουθες ερωτήσεις και
τεχνικές ανάλυσης (ενέργειες του Αξιολογητή) ανά υπο-ενότητα:

1.1. Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος
1.1.1. Επιτελική αξιολόγηση της στρατηγικής του ΠΕΠ ΠΔΜ
Η αποτίμηση της υφισταμένης κατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ εφεξής)
παρουσιάζεται στην υποενότητα 1.1.1 του σχεδίου του ΠΕΠ-ΠΔΜ. Η ανάλυση της κατάστασης ξεκινά
με μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της ΠΔΜ αναφορικά με τα βασικά της χαρακτηριστικά
επικεντρώνοντας στα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία.

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην αναφορά – ανάλυση των παραγωγικών
τομέων της ΠΔΜ, στα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Η ανάλυση αυτή
κρίνεται πλήρης ως προς τα όσα αναφέρει στους τομείς που αναλύει,. Συγκεκριμένα αναφέρεται στους
παράγοντες που δημιουργούν εμπόδια – προβλήματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να
τεκμηριώνει το πώς κατέληξε στην ανάδειξη των συγκεκριμένων παραγόντων (έλλειψη βιβλιογραφικής
αναφοράς). Επιτυχής και πλήρης κρίνεται η αναφορά στα στοιχεία του ΑΕΠ και της ανεργίας στην ΠΔΜ
όπου ορθώς γίνεται σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΕ,
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία με ορθή τεκμηρίωση σε σχέση με την πηγή
προέλευσης των στοιχείων (ΕΛΣΤΑΤ). Τέλος αναφέρεται στους πυλώνες ανταγωνιστικότητας για την
ΠΔΜ βασισμένη σε σχετική μελέτη και τεκμηριώνεται επιτυχώς ως σημαντική πηγή αναφοράς (ονόματα
συγγραφέων, ημερομηνία και μέσο δημοσίευσης).
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΔΜ το σχέδιο του ΠΕΠ παρουσιάζει
το όραμα, τους στόχους και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΔΜ. Οι αρχές
αυτές ομαδοποιούνται σε 3εις βασικούς άξονες , τον Α με τίτλο «Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» ,
τον Β «Υποδομές και Περιβάλλον» και τον Γ «Κοινωνικοί Τομείς και Απασχόληση». Σημειώνεται ότι η
ομαδοποίηση σε αυτούς τους 3εις γενικούς άξονες είναι συμβατή με την ομαδοποίηση των Αξόνων
Προτεραιότητας (ΑΠ εφεξής) και των Θεματικών Στόχων (ΘΣ εφεξής) με λογική συνάφεια (Α άξονας με
ΘΣ1,2,3, Β άξονας με ΘΣ4,5,6,7 και Γ άξονας με ΘΣ 8,9,10). Η παρουσίαση του οράματος και της
γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της ΠΔΜ κρίνεται ότι συμβάλει πολύ θετικά στην διαμόρφωση
μιας λογικής πορείας που ξεκινά από την γενικότερη εικόνα της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΠΔΜ
και συνδέεται με το πώς αυτή η στρατηγική θα εξυπηρετηθεί από την στρατηγική του ΠΕΠ.
Συνεχίζοντας παρουσιάζεται μια ειδική αναφορά στον πρωτογενή τομέα όπου εύστοχα επισημαίνεται η
συνεργασία με το σχετικό τομεακό ΕΠ που αφορά την Αγροτική ανάπτυξη. Η αναφορά αυτή μπορεί να
απαντήσει στο πως θα καλυφθούν πιθανά κενά στην κάλυψη αναγκών από το ΠΕΠ και τους στόχους
του αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα. Συνοψίζοντας οι αναφορές αυτές κρίνονται επιτυχείς στο να
αιτιολογήσουν πιθανά κενά της στοχοθεσίας και της κάλυψης αναγκών του ΠΕΠ και να κάνουν τις
σχετικές συνδέσεις με τα ΕΠ ή τις πηγές που θα εξυπηρετήσουν την κάλυψη αυτών των κενών. Οι
αναφορές αυτές θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα το σχέδιο του ΠΕΠ αν παρουσιάζονταν ως
έχουν αλλά με σχετικό τίτλο «Συνέργειες και Συμπληρωματικότητες με άλλα ΕΠ».
Το σχετικό κείμενο του ΠΕΠ επιτυχημένα παρουσιάζει πως στη διαμόρφωση της στρατηγικής του έλαβε
υπόψη τα κύρια κείμενα αναφοράς που είναι η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 (Ε2020 εφεξής), οι
διατάξεις του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ εφεξής), το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ εφεξής) και τις συστάσεις της ΕΕ για την Ελλάδα (Position Paper
εφεξής). Ειδικότερα συνδέει ανά γενικό άξονα στρατηγικής (όπως αυτοί παρουσιάστηκαν πρωτύτερα)
τους σχετικούς στόχους της Ε2020 και το πώς αυτοί εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους ΑΠ/ΘΣ.
Επιπλέον γίνεται ορθώς μια σύνδεση με τη στρατηγική και τη διαδικασία στοχοθεσίας του ΠΕΠ ΠΔΜ με
τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ που συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη
στοχοθεσία και στρατηγική του ΠΕΠ.
Πίνακας 1. Σύνδεση Γενικού Άξονα Στρατηγικής, Στόχου Ε2020 και ΘΣ.
Γενικός Άξονας
Στόχος Ε2020
Άξονας Προτεραιότητας / Θεματικός
Στόχος
Έξυπνη Ανάπτυξη
ΑΠ/ΘΣ1
ΑΠ/ΘΣ2

Α. Οικονομία
Διατηρήσιμη Ανάπτυξη
Διατηρήσιμη Ανάπτυξη

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Γενικός Άξονας

Στόχος Ε2020

Β. Υποδομές &
Περιβάλλον

Γ. Κοινωνικός Τομέας

Ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς

Άξονας Προτεραιότητας / Θεματικός
Στόχος
ΑΠ/ΘΣ5
ΑΠ/ΘΣ6
ΑΠ/ΘΣ7
ΑΠ/ΘΣ8
ΑΠ/ΘΣ9
ΑΠ/ΘΣ10
ΑΠ/ΘΣ11

Σχετικά με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ παρουσιάζονται οι τομείς προτεραιότητας ανά
κλάδο με αναφορά στη χωρική τους διάσταση (επίπεδο περιφερειακής ενότητας). Αναφέρονται ο κλάδος
της Ενέργειας (ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας), ο κλάδος της γεωργίας και της μεταποίησης (σε όλες
της ενότητες αλλά και με ειδική αναφορά στις ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς για γεωργία και
μεταποίηση που αφορά τα γουνοφόρα ζώα) και τέλος ο κλάδος του τουρισμού που αφορά όλες τις
ενότητες της ΠΔΜ. Ορθώς και επιτυχημένα επισημαίνεται και τονίζεται το ότι ελήφθη υπόψη η
στρατηγική RIS3 κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ΠΕΠ καθώς και ότι υπήρξε έντονη
συμμετοχή και εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων – ομάδων σε αυτή αναφορικά με προεργασία που
αφορά μεγάλο αριθμό δυνητικών δράσεων.

1.1.2. ΑΠ / ΘΣ1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας»
Η παρουσίαση της στρατηγικής για το ΘΣ.1 ξεκινά αναφέροντας την συγκριτική θέση της ΠΔΜ στη θέση
258 από τις 262 περιφέρειες της ΕΕ 27, τεκμηριώνοντας πλήρως τα ποσοτικά στοιχεία και τις πηγές που
χρησιμοποιεί για την αναφορά αυτή και παρουσιάζοντας πολύ σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της
τεκμηρίωσης σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις του σχεδίου του ΠΕΠ. Τα προβλήματα που αφορούν
τον 1ο θεματικό στόχο παρουσιάζονται και αναλύονται επαρκώς και μέσω της σύνδεσης με τη διαδικασία
διαμόρφωσης της RIS3. H διαδικασία αποτίμησης αναγκών που ακολουθεί αναλύει το πώς η δυσχερής
θέση της ΠΔΜ αναφορικά με δείκτες αφομοίωσης Ε&Κ δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια στην
παραγωγική διαδικασία και στην προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων. Η αποτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης για το ΘΣ 1 του ΠΕΠ παρουσιάζει σημαντικότατη βελτίωση λαμβάνοντας υπόψη και τις
προτάσεις της ex-ante αξιολόγησης, και αποτελεί ένα επιτυχώς διατυπωμένο δομικό στοιχείο πάνω στο
οποίο στηρίζεται η αποτίμηση αναγκών που ακολουθεί.
Το ΠΕΠ καταλήγει σε 5 βασικές ανάγκες σχετικά με το θεματικό στόχο 1. Αναφέρεται στο ότι κατέληξε
η διαδικασία αποτίμησης αναγκών στις 5 αυτές ανάγκες μέσω συστηματικής αξιολόγησης στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαμόρφωσης της RIS3. Ορθώς γίνεται αυτή η σύνδεση αλλά εκτιμάται ότι θα μπορούσε
να ενισχυθεί η τεκμηρίωση του τρόπου αποτίμησης αναγκών. Οι ανάγκες που διατυπώνονται για τον
ΘΣ1 είναι αναδιατυπωμένες και αναδιαμορφωμένες λαμβάνοντας επιτυχώς και πλήρως και τις προτάσεις
της αξιολόγησης. Εκτιμάται ότι οι 5 αυτές ανάγκες δεν έχουν ιεραρχηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι όπως
παρουσιάζονται στο κείμενο φαίνονται ως ανάγκες με ίδια προτεραιότητα. Θα μπορούσε να γίνει κάποια
ιεράρχηση των αναγκών με βάση την προτεραιότητα που έχουν ή να δηλωθεί ότι όλες έχουν τον ίδιο
βαθμό προτεραιότητας.
Πίνακας 2. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 1
Κωδικός
Περιγραφή
Α.1.1
Επενδύσεις: ενίσχυση των φορέων / ιδρυμάτων / ΜΜΕ που σχετίζονται με ΕΤΑΚ
Α.1.2

Θεσμοί/μηχανισμοί: δημιουργία μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού
υποστήριξης ΕΤΑΚ (μέσω της δομής επιχειρηματικότητας)

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Α.1.3
Α.1.4
Α.1.5

Ερευνητικοί φορείς/μεταφορά τεχνογνωσίας: αξιοποίηση δυναμικότητας
ερευνητικών φορέων και σύνδεση έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή
Επιχειρήσεις: προώθηση ΜΜΕ υψηλής έντασης γνώσης και ενίσχυση
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε θέματα ΕΤΑΚ
Προσωπικό: αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων σε ΕΤΑΚ.

Η υποενότητα της στρατηγικής που αφορά τον ΘΣ.1 προσδιορίζει 4εις βασικές προτεραιότητες για την
ΠΔΜ και συγκεκριμένα:







Την ενίσχυση των δομών-υποδομών Ε&Κ και την προώθηση των συνεργασιών μεταξύ
Ερευνητικών Κέντρων (ΤΕΙ / Πανεπιστήμιο, ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ) και την διασύνδεσή τους με τις
επιχειρήσεις (κυρίως με εκείνες που θα δραστηριοποιηθούν στα σχέδια δράσης της RIS3).
Την προαγωγή κέντρων ικανότητας εξειδίκευσης
Την ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών
μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και
τεχνικών υποστήριξης E και K στην ΠΔΜ
Την ανάπτυξη μόνιμου Περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης ΕΤΑΚ.

Ορθά το ΠΕΠ συνδέει τον προσδιορισμό των 4ων αυτών προτεραιοτήτων με την Ε2020 και
συγκεκριμένα με τον στόχο για αύξηση των επενδύσεων για έρευνα (3% για ΕΕ και 1.2% ο αντίστοιχος
εθνικός στόχος για το 2020) καθώς και με τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ, του ΕΠΜ και του Position Paper.
Το κείμενο του ΠΕΠ αναφέρεται σε κάποιους τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ΠΔΜ (πχ.
τρόφιμα, γουνοφόρα ζώα). Η αναφορά αυτή επιτυχώς συνδέεται με το σχέδιο RIS3 και τεκμηριώνει έτσι
το ότι ορθά έχουν εντοπιστεί οι τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ΠΔΜ.
Σχετικά με τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει το ΠΕΠ αναφέρεται ότι θα συντελέσουν σε τουλάχιστον
25% αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Επιτυχημένα το ΠΕΠ συνδέει
αυτή την αύξηση με την επιθυμητή και επακόλουθη βελτίωση της θέσης της ΠΔΜ στους αντίστοιχους
συγκριτικούς πίνακες που κατέταξαν την ΠΔΜ σε χαμηλή θέση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Επαρκής κρίνεται η αναφορά στους τρόπους χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ ΠΔΜ, του
ΕΠΑνΕΚ, του ΕΠ για την εκπαίδευση και του ΕΠ για την αγροτική ανάπτυξη.
Ο 1ος άξονας προτεραιότητας που έχει αντιστοίχιση με τον ΘΣ.1 σχεδιάζεται να εξυπηρετηθεί από τις
επενδυτικές προτεραιότητες (Ε.Π. εφεξής) 1α (Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ)
και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής
των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) και 1β (Προαγωγή
επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης) του ΕΤΠΑ αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της Ε.Π. 1α, (Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) έχει τεθεί ο ειδικός στόχος 1.1.1 που
διατυπώνεται ως «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» με ενδεικτικές
δράσεις που αφορούν την ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της εφαρμοσμένης
έρευνας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ο ορισμός του ειδικού στόχου έχει βελτιωθεί
σημαντικά σε σχέση με προγενέστερες εκδόσεις του ΠΕΠ καθώς πλέον αναφέρεται συγκεκριμένα στους
τομείς προτεραιότητας της RIS3. Οι ενδεικτικές δράσεις που προορίζεται να εξυπηρετήσουν τον ΕΣ.1.1.1
έχουν ορθά επιλεγεί με γνώμονα την στρατηγική RIS3 και με ποιοτικά κριτήρια αναμένεται να συμβάλουν
σημαντικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου ειδικού στόχου. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΕΣ και των
ενδεικτικών δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξή του κρίνεται ότι θα καλύψουν άμεσα τις ανάγκες
που αφορούν επενδύσεις και προσωπικό για Ε&Κ (Α.1.1 και Α.1.5). Η Α.1.1 θα καλυφθεί εξαιτίας των
χρηματικών ποσών που θα επενδυθούν με σκοπό την αναβάθμιση (και τη δημιουργία νέων) των
σχετικών υποδομών και η Α.1.5 εξαιτίας της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις νέες ή/και
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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αναβαθμισμένες υποδομές. Έμμεσα αναμένεται να καλυφθεί η 3η ανάγκη (Α.1.3 Ερευνητικοί φορείς
/μεταφορά τεχνογνωσίας). Αυτό θα συμβεί διότι οι αναβαθμισμένες υποδομές εκμεταλλευόμενες τόσο
την καλύτερη αποδοτικότητα τους όσο και την καλύτερα στοχευμένη 4 ερευνητική δραστηριότητά τους
θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη σύνδεση της έρευνας τόσο με την εκπαίδευση όσο και με την παραγωγή
και τις επιχειρήσεις. Δεν αναμένεται ωστόσο ο ΕΣ.1.1.1 να συνεισφέρει στην κάλυψη των υπολοίπων
αναγκών του ΘΣ.1 που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς.
Στο πλαίσιο της Ε.Π. 1β (Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης) έχει τεθεί 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) Ο ορισμός του ΕΣ είναι επιτυχώς συνδεδεμένος με την Ε.Π. 1β.
Ο ΕΣ.1.2.1 σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσω ενδεικτικών δράσεων που αφορούν δράσεις συνεργασιών
μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και μέσω δράσεων προώθησης
της δικτύωσης ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συνεισφέρουν
σημαντικά στην επίτευξη του σχετικού ΕΣ η οποία με την σειρά της θα καλύψει άμεσα τις ανάγκες Α.1.4
(που αφορά τις επιχειρήσεις Ε&Κ και την συνεργασία μεταξύ αυτών) και Α.1.3 (ερευνητικοί φορείς /
μεταφορά τεχνογνωσίας). Έμμεσα και εν μέρει αναμένεται να καλυφθεί και η ανάγκη Α.1.5 που αφορά
το προσωπικό. Αυτό μπορεί να προκύψει από το ότι οι συνεργασίες (αν πετύχουν) θα ενισχύσουν τις
επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς που με την σειρά τους θα αναπτυχθούν και θα προχωρήσουν
σε αύξηση προσωπικού.
Αναφορικά με τη συνεκτικότητα σε σχέση με τα βασικά κείμενα αναφοράς (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Ε2020 και
Position Paper) σημειώνεται ότι η επιλογή των ΕΣ.1.1.1, και 1.2.1 στα πλαίσια των Ε.Π. 1α και 1β και
των σχετικών ενδεικτικών δράσεων αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά προς τους στόχους και
τις προτεραιότητες που έχουν θέσει και τα 4 αυτά κείμενα.
Συνοψίζοντας, οι σχεδιαζόμενοι ειδικοί στόχοι και οι επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες εκτιμάται
ότι έχουν επαρκή συνεκτικότητα και εξυπηρετούν τον 1ο θεματικό στόχο καθώς και την πλειοψηφία των
αναγκών που έχουν εντοπισθεί για το στόχο αυτό. Η 2η ανάγκη που αφορά την δημιουργία μόνιμου
περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης Ε&Κ. καλύπτεται από δράσεις του ΘΣ 3.

1.1.3. ΑΠ / ΘΣ 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
Το σχέδιο του ΠΕΠ παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις ΤΠΕ στην ΠΔΜ με
επάρκεια. Γίνεται μια προσπάθεια για επιτυχημένη και τεκμηριωμένη αναφορά με χρήση ποσοτικού
δείκτη (χρήσης διαδικτύου) με παροχή συγκρίσεων μεταξύ Βορείου Ελλάδας και ΕΕ 27. Το κείμενο
αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι από τους λίγους που είναι διαθέσιμοι και σε επίπεδο NUTS2.
Στην ανάλυση αναφέρεται η ΠΔΜ και επιτυχώς παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία που συγκρίνουν με
την ΕΕ27. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο βαθμό αξιοποίησης των ΤΠΕ από δημόσιους φορείς και από
επιχειρήσεις με επιτυχή συγκριτική αναφορά στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Η αναφορά
αυτή όμως γίνεται με την παροχή ποσοτικών στοιχείων και είναι επαρκής. Κατόπιν η αποτίμηση της
κατάστασης συνεχίζει καταλήγοντας σε συγκεκριμένες συνέπειες που απορρέουν από τις ελλείψεις σε
ΤΠΕ. Η περιγραφή των συνεπειών αυτών κρίνεται ως επιτυχής και ορθά συνδέει τα προβλήματα σε
υποδομές ΤΠΕ με οικονομικά αποτελέσματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο τομέα. Η
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης εκτιμάται ότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη και βελτιώθηκε
σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη ανάμεσα σε άλλα και τις προτάσεις-εκτιμήσεις της ex-ante αξιολόγησης.

4

Στοχευμένη στις ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής παραγωγής και επιχειρήσεων
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Βάση των προβλημάτων που πολύ επιτυχώς εντοπίστηκαν πρωτύτερα στο κείμενο του ΠΕΠ,
αποτιμώνται 3εις βασικές ανάγκες για το 2ο άξονα προτεραιότητας. Οι ανάγκες αυτές παρουσιάζονται
στον επόμενο πίνακα:
Πίνακας 3. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 2
Κωδικός
Περιγραφή
Α.2.1
Ενίσχυση των υποδομών ευρυζωνικότητας
Α.2.2
Αξιοποίηση των ΤΠΕ εντός της Δημόσιας Διοίκησης και η βελτίωση της
διαθεσιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Α.2.3
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό
εμπόριο και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η προώθηση της χρήσης
ψηφιακών εργαλείων κατά την παραγωγική διαδικασία
Οι ανάγκες αυτές είναι ορθά ορισμένες και τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος στον οποίο η στρατηγική
του ΠΕΠ βάση της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης, των αναγκών και προτεραιοτήτων των
στρατηγικών κειμένων αναφοράς και της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατέληξε στην
ανάδειξη των συγκεκριμένων 3ων αναγκών για τον ΘΣ.2. Οι ανάγκες Α.2.2 και Α.2.3 εμφανώς και άμεσα
προκύπτουν από τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και τονιστεί από το κείμενο του σχεδίου αλλά η
ανάγκη Α.2.1 δεν είναι εμφανές το πως προκύπτει και με ποιο πρόβλημα συνδέεται. Θα μπορούσε
ενδεχομένως να αναφέρεται με ποσοτικά στοιχεία η υστέρηση σε υποδομές ευρυζωνικότητας έτσι ώστε
να προκύπτει ότι η υστέρηση και τα προβλήματα στην πρόσβαση – χρήση ΤΠΕ στην ΠΔΜ οφείλεται
στην υστέρηση υποδομών ευρυζωνικότητας. Συνοψίζοντας την αξιολόγηση της αποτίμησης των
αναγκών, σημειώνεται ότι δεν γίνεται προτεραιοποίηση των 3ων αυτών αναγκών.
Η υποενότητα της στρατηγικής που αφορά τον ΘΣ.2 προσδιορίζει 3 βασικές προτεραιότητες για την
ΠΔΜ και συγκεκριμένα:
1. Η ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προτεραιότητα δίδεται σε
δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας αλλά και σε νέες επιχειρήσεις.
2. Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με έμφαση στον πολιτισμό, τη
μάθηση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία.
3. Η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις υπηρεσίες της Δημόσιας Ασφάλειας και των μεταφορών.
Ορθά το ΠΕΠ συνδέει τον προσδιορισμό των 3 αυτών προτεραιοτήτων με την Ε2020 και συγκεκριμένα
με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» που στοχεύει στην βελτίωση
των υπηρεσιών πρόσβασης στο υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο και στην αποκόμιση βιώσιμων οικονομικών
και κοινωνικών οφελών από μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Επιτυχώς αν και πολύ επιφανειακά γίνεται και η
σύνδεση με τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ, του ΕΠΜ και του Position Paper. Το σχέδιο του ΠΕΠ
αναφέρεται στο ότι οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ 2 / Άξονας Προτεραιότητας 2 αναμένεται κυρίως να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού και επιπέδου των δημόσιων υπηρεσιών που
διατίθενται ψηφιακά. Επίσης τεκμηριώνεται η κάλυψη της ανάγκης Α.2.3 ότι θα γίνει μέσα από τις
παρεμβάσεις του ΘΣ 3. Τέλος, γίνεται επαρκής αναφορά στους τρόπους χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ
και λοιπών ΕΠ χωρίς όμως να αναφέρονται ποσοτικές λεπτομέρειες.
Για την εξυπηρέτηση του 2ου άξονα προτεραιότητας που αντιστοιχεί με τον ΘΣ 2 «Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
έχει επιλεγεί η επενδυτική προτεραιότητα 2γ «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».
Για την επενδυτική προτεραιότητα 2γ έχει τεθεί ο στόχος 2.1.1 «Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις». Ο ορισμός του ειδικού στόχου έχει βελτιωθεί σημαντικά σε
σχέση με προγενέστερες εκδόσεις και πλέον ανταποκρίνεται επιτυχώς στις επιδιωκόμενες αλλαγές για
τον ΘΣ2. Για την επίτευξή του σχεδιάζεται να συνεισφέρουν δράσεις που αφορούν ανάπτυξη υπηρεσιών
και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης και ηλεκτρονικής
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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παιδείας, και δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης. Οι δράσεις αυτές
θα έχουν συνεισφορά στην επίτευξη του ΕΣ.2.1.1 και είναι συμβατές με την Ε.Π. 2γ με πιθανή εξαίρεση
δράσεις που αφορούν την «βελτίωση της τουριστικής κίνησης». Οι δράσεις αυτές θα μπορέσουν να
συμβάλουν στην άμεση κάλυψη της ανάγκης Α2.2 και έχουν λάβει υπόψη την διαδικασία της
στρατηγικής RIS3. Οι δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης μέσω ΤΠΕ θα
μπορούσαν να ενταχθούν σε σχετικό ειδικό στόχο υπό την επενδυτική προτεραιότητα 2β που όμως δεν
έχει επιλεγεί με βάση τον παρόν σχεδιασμό του ΠΕΠ.
Αναφορικά με τη συνεκτικότητα σε σχέση με τα βασικά κείμενα αναφοράς (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Ε2020 και
Position Paper) σημειώνεται ότι η επιλογή του ΕΣ.2.1.1, στα πλαίσια της Ε.Π. 2γ και των σχετικών
ενδεικτικών δράσεων αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά προς τους στόχους και τις
προτεραιότητες που έχουν θέσει και τα 4 αυτά κείμενα.
Συνοψίζοντας, οι σχεδιαζόμενοι ειδικοί στόχοι και οι επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες εκτιμάται
ότι έχουν επαρκή συνεκτικότητα και εξυπηρετούν το 2ο θεματικό στόχο καθώς και την ανάγκη Α.2.2. Η
3η ανάγκη που αφορά την ψηφιακή επιχειρηματικότητα τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από τις δράσεις
του ΑΠ3 και η Α.2.1. τεκμηριώνεται επιτυχώς ότι θα καλυφθεί από τις δράσεις και τον σχεδιασμό του
τομεακού ΕΠΑνΕΚ.

1.1.4. ΑΠ / ΘΣ 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων»
Η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης για το θεματικό στόχο και άξονα προτεραιότητας 3
αναφέρεται στον αγροτικό τομέα, στον τομέα της μεταποίησης και στον τομέα του τουρισμού.
Συγκεκριμένα γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ελλείψεις και αδυναμίες των 3ων τομέων με τεκμηρίωση
των επιχειρημάτων και με πλήρη ποσοτικά στοιχεία από έγκυρες πηγές. Επιπλέον παρουσιάζεται για
μέρος των ποσοτικών στοιχείων συγκριτική αναφορά με στοιχεία που να αφορούν την ΠΔΜ, την χώρα
και την ΕΕ 27 / 28. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχυθεί η παρουσίαση των ποσοτικών
στοιχείων με επέκταση των συγκριτικών αναφορών έτσι ώστε να αφορούν όλα τα ποσοτικά στοιχεία
που παρουσιάζονται στο κείμενο. Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφέρεται στους τομείς
της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και του τουρισμού, χωρίς να αιτιολογεί γιατί δεν
αναφέρονται λοιποί παραγωγικοί τομείς. Συνοψίζοντας, εκτιμάται ότι είναι επαρκής και εξυπηρετεί τους
σκοπούς του ΠΕΠ η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΔΜ.
Το σχέδιο του ΠΕΠ παρουσιάζει 6 ανάγκες σχετικά με τον 3ο θεματικό στόχο σε επίπεδο
ανταγωνιστικότητας. Κοινό χαρακτηριστικό στη διατύπωση των 6 αναγκών είναι το ότι επισημαίνεται το
ότι οι ανάγκες αφορούν ΜΜΕ που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο 3ος θεματικός στόχος. Η
αποτίμηση αυτών των αναγκών εκτιμάται ότι είναι επαρκώς συνδεδεμένη με τα προβλήματα της ΠΔΜ
σε σχέση με τον ΘΣ3 που εντοπίζονται στο κείμενο αποτίμησης υφιστάμενης κατάστασης που
προηγείται. Θα μπορούσε να τεκμηριώνεται το αν λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία αυτή κάποιο
από τα βασικά κείμενα αναφοράς (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) ή κάποια διαδικασία διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους
φορείς της ΠΔΜ (πράγμα που έγινε για τους ΘΣ1 και ΘΣ2).
Οι αποτυπωμένες 6 ανάγκες του ΘΣ3 έχουν αναδιατυπωθεί και αλλάξει σημαντικά λαμβάνοντας μεταξύ
άλλων υπόψη και τις προτάσεις της ex-ante αξιολόγησης. Πλέον είναι ορθά συνδεδεμένες με τα
προβλήματα του θεματικού. Η 6η ανάγκη θα μπορούσε ενδεχομένως να εξειδικευτεί περισσότερο με
ειδική αναφορά σε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ εφεξής) που έχουν
ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό εξαγωγικό πλεονέκτημα. Τέλος, δεν γίνεται
προτεραιοποίηση μεταξύ των 6 αυτών αναγκών.

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Πίνακας 4. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 3
Κωδικός
Περιγραφή
Α.3.1
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και σε σχέση με την εξαγωγική
κατεύθυνση
Α.3.2
Δημιουργία επενδύσεων και η διασύνδεση της ΕΤΑΚ με την επιχειρηματική
δραστηριότητα των ΜΜΕ
Α.3.3
Ενδυνάμωση συνεργειών μεταξύ ΜΜΕ και η δημιουργία συνεργατικών
σχηματισμών.
Α.3.4
Η αξιοποίηση προϊόντων ΤΠΕ από τις ΜΜΕ
Α.3.5
Ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ από τις ΜΜΕ
Α.3.6
Η δημιουργία «ταυτότητας» τοπικών προϊόντων για τις ΜΜΕ
Η υποενότητα του ΘΣ3 συνεχίζει και ορθώς και επιτυχημένα αναφέρεται στην Ε2020 και τους σχετικούς
με τις ΜΜΕ στόχους – προτεραιότητες. Κατόπιν αναφέρεται περιγραφικά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα
των παραγωγικών τομέων της ΠΔΜ (ενέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, γούνα κτλ.) και
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για το πώς προέκυψε το ότι παρουσιάζεται
πλεονέκτημα σε αυτούς τους τομείς συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα η RIS3, κάτι το οποίο γίνεται
σε σημαντικό βαθμό στα υπόλοιπα τμήματα του κειμένου του ΠΕΠ με επιτυχία. Συγκεκριμένα
αναφέρονται 5 βασικές προτεραιότητες για την ΠΔΜ στον ΘΣ 3:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων ΜΜΕ και οι δράσεις προώθησης ίδρυσης νέων
καινοτόμων ΜΜΕ ή/και νέων προϊόντων με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας
2. Προώθηση της ανάπτυξης ΕΤΑΚ από τις ΜΜΕ και ενίσχυση της εξωστρέφειας τους
3. Δημιουργία θερμοκοιτίδων, cluster ή/και δικτύων ομοειδών ΜΜΕ
4. Δημιουργία δομών υποστήριξης των ΜΜΕ, όπως της Περιφερειακής Δομής Ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, που θα υποστηρίζει όλους τους τομείς: πρωτογενή, μεταποίηση, υπηρεσίες
και την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, καθώς επίσης και της Περιφερειακής Δομής Πιστοποίησης
προϊόντων
5. Ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών υποδομών (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κ.α.) που προσδίδουν
υψηλή προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα της περιφέρειας.
Η διατύπωση όλων των παραπάνω προτεραιοτήτων αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι προτεραιότητες
αφορούν ΜΜΕ επιχειρήσεις. Συνεχίζοντας, η υποενότητα επιτυχημένα επισημαίνει τη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων του ΘΣ3 και των ΘΣ1 και ΘΣ2. Στο πλαίσιο συγκριτικής
αναφοράς της ΠΔΜ με τις υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ πολύ επιτυχημένα σημειώνεται ότι οι
παρεμβάσεις του ΘΣ 3 / Άξονας Προτεραιότητας 3 - θα συμβάλλουν στη βελτίωση της σχετικής θέσης
της ΠΔΜ ως προς τις λοιπές ευρωπαϊκές περιφέρειες σε ότι αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας,
της εξωστρέφειας (και εναλλακτικά την υποκατάσταση των εισαγωγών) και της ανταγωνιστικότητας.
Φυσικά επακόλουθα αυτών των μεταβολών θα είναι η αύξηση των εισοδημάτων και των θέσεων
εργασίας, συμβάλλοντας στο στόχο της αύξησης της απασχόλησης για την ηλικιακή κατηγορία 20-64
ετών που είναι από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Καταλήγοντας, αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΠΕΠ και των πόρων
που θα διατεθούν από τα τομεακά ΕΠ Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης και Αγροτικής ανάπτυξης χωρίς όμως να παρέχονται ποσοτικά στοιχεία ή λεπτομέρειες.
Για την εξυπηρέτηση του 3ου άξονα προτεραιότητας που αντιστοιχεί με τον ΘΣ 3 «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» έχουν επιλεγεί οι επενδυτικές προτεραιότητες 3α
«Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων» και 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας».
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Στο πλαίσιο της Ε.Π. 3α έχει τεθεί ο ειδικός στόχος ΕΣ.3.1.1 «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας» ». Η διατύπωση του ΕΣ έχει μεταβληθεί από παλαιότερες εκδόσεις του ΠΕΠ και έχει λάβει
υπόψη τις προτάσεις της αξιολόγησης. Η επίτευξη του ΕΣ 3.1.1 αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω
της υλοποίησης δράσεων σε τομείς που αφορούν ενισχύσεις επιχειρήσεων για την εφαρμογή
καινοτομιών και για την ενίσχυση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Οι δράσεις αυτές ορθώς
σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη στους τομείς προτεραιότητας της ΠΔΜ όπως αναδεικνύονται στην
RIS3. Επιπλέον σχεδιάζονται δράσεις που αφορούν ενίσχυση της προσέλκυσης επενδύσεων μέσω
δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις αυτές και η τελική επίτευξη του ΕΣ 3.1.1
αναμένεται να συμβάλουν έμμεσα στην κάλυψη της ανάγκης Α.3.1 και άμεσα την Α.3.2 που αφορούν
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία επενδύσεων αντίστοιχα καθώς και την Α.3.4
με έμμεσο τρόπο (ΤΠΕ και επιχειρήσεις).
Για την επενδυτική προτεραιότητα 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» έχει τεθεί ο
ειδικός στόχος ΕΣ.3.2.1 «ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων». Οι δράσεις
που σχεδιάζεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη του ΕΣ.3.2.1 αφορούν δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων
& συστάδων επιχειρήσεων με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν εξωστρεφή
προσανατολισμό. Ο ΕΣ.3.2.1 και οι ενδεικτικές δράσεις του αναμένεται να καλύψουν την ανάγκη Α.3.1
και Α.3.3 με άμεσο τρόπο και της Α.3.6 έμμεσα και εν μέρει καθώς οι ενισχύσεις αφορούν ΜΜΕ που
ασχολούνται με τοπικά προϊόντα. Αναφορικά με την συνεκτικότητα σε σχέση με τα βασικά κείμενα
αναφοράς (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Ε2020 και Position Paper) σημειώνεται ότι η επιλογή των ΕΣ.3.1.1, Ε.3.1.2,
Ε.3.2.1 και 3.2.2 στα πλαίσια των Ε.Π. 3α και 3δ και των σχετικών ενδεικτικών δράσεων αναμένεται να
έχει σημαντική συνεισφορά προς τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει και τα 4 αυτά
κείμενα.
Συνοψίζοντας, οι σχεδιαζόμενοι ειδικοί στόχοι και οι επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες εκτιμάται
ότι έχουν επαρκή συνεκτικότητα και εξυπηρετούν τον 3ο θεματικό στόχο καθώς και την πλειοψηφία των
αναγκών που έχουν εντοπισθεί για το στόχο αυτό. Η 5η ανάγκη που αφορά την ενίσχυση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας από τις ΜΜΕ καλύπτεται από τις δράσεις του ΘΣ 4. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει μια εποπτική εικόνα των αναλύσεων που προαναφέρονται για τους Θεματικούς Στόχους 1,
2, 3.
Πίνακας 5. Συνεκτικότητα στρατηγικής και στοχοθεσίας ΘΣ 1/2/3.
Άξονας
Προτεραιότητας
και Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

1α

Ειδικός
στόχος

1.1.1

Α.1.1,
Α.1.5,
Α.1.3.

1.2.1

Α.1.3,
Α.1.4,
Α.1.5

2.1.1

Α.2.2

1
1β

2

2γ

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Ανάγκες

Αξιολόγηση
σύνδεσης
ειδικών στόχων αναγκών
Άμεση συνεισφορά
σε Α.1.1, Α.1.5, και
έμμεσα στην Α.1.3.
Άμεση συνεισφορά
σε Α.1.3 και Α.1.4
και έμμεση και εν
μέρει στην Α.1.5

Άμεση συνεισφορά
στην Α.2.2

Συνεισφορά στους
στόχους ΕΣΠΑ, ΕΠΜ,
Position Paper
Ε2020
(+ θετική, 0: ουδέτερη,
- αρνητική)

ΕΣΠΑ
+
ΕΠΜ
+
P Paper
+
E2020
+
Σημαντική η
συνεισφορά του ΕΣ
στους στόχους και
των 4ων βασικών
κειμένων αναφοράς
ΕΣΠΑ
+
ΕΠΜ
+
P Paper
+
E2020
+
Σημαντική η
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Άξονας
Προτεραιότητας
και Θεματικός
στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ανάγκες

Αξιολόγηση
σύνδεσης
ειδικών στόχων αναγκών

Συνεισφορά στους
στόχους ΕΣΠΑ, ΕΠΜ,
Position Paper
Ε2020
(+ θετική, 0: ουδέτερη,
- αρνητική)

συνεισφορά του ΕΣ
στους στόχους και
των 4ων βασικών
κειμένων αναφοράς

3α

3.1.1

Α.3.1,
Α.3.2
Α.3.4

Έμμεση
συνεισφορά στην
Α.3.1 και άμεση
στην Α.3.2, Α.3.4

3.2.1

Α.3.1,
Α.3.3,
Α.3.6

Άμεση συνεισφορά
στις Α.3.1 και Α.3.3
και έμμεση και εν
μέρει στην Α.3.6

3
3δ

ΕΣΠΑ
+
ΕΠΜ
+
P Paper
+
E2020
+
Σημαντική η
συνεισφορά του ΕΣ
στους στόχους και
των 4ων βασικών
κειμένων αναφοράς

1.1.5. ΑΠ / ΘΣ 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
Κατά την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζονται τα βασικά ζητήματα που καθορίζουν
την κατάσταση της ενεργειακής παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια. Η κυρίαρχη
θέση στην παραγωγή ενέργειας αποτυπώνεται με το ποσοστό συμβολής της Περιφέρειας σε επίπεδο
χώρας αλλά και του (αυξημένου) ποσοστού παραγωγής ενέργειας εξαιτίας της καύσης λιγνίτη. Η
δραστηριότητα αυτή αποτελεί και τη σημαντικότερη αιτία παραγωγής CO2. Η εγκατάσταση των δικτύων
τηλεθέρμανσης σε αστικά κέντρα του άξονα Κοζάνης - Φλώρινας αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση
εξοικονόμησης και χρήσης «καθαρών» μορφών ενέργειας που πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Σχετικά με τις ΑΠΕ προκύπτει μικρή τάση αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας αλλά και της
βιομάζας των ΜΥΗ και της αιολικής σε μικρότερο βαθμό.
Καταγράφονται τέσσερεις βασικές ανάγκες που αποτελούν (συνοπτικά) τη μείωση των εκπομπών CO2
την, προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (σε δημόσιες
υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις) που θεωρείται περιορισμένη μέχρι σήμερα, τη μείωση της εξάρτησης
από τα στερεά καύσιμα και την ανάληψη δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Οι ανάγκες αυτές
συνάδουν με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την ενεργειακή εξοικονόμηση και γενικότερα των
στόχων του ΘΣ 4.
Πίνακας 6. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 4
Κωδικός
Α.4.1
Α.4.2
Α.4.3
Α.4.5

Περιγραφή
• Μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της προώθησης της καθαρής παραγωγής
ενέργειας, της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ και της
χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις
• Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και της εξάρτησης από τα στερεά
καύσιμα
• Ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση
των ενεργειακών πόρων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Βασικές προτεραιότητες για την Περιφέρεια είναι:
• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές - κτίρια,
• Προώθηση καθαρής παραγωγής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης – αναβάθμισης των δικτύων
τηλεθέρμανσης
• Προώθηση συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 των ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ
• Στήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με την ορθολογική χρήση των
ενεργειακών πόρων.
Οι προτεραιότητες αυτές συνεισφέρουν στην επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής και της στρατηγιρκής
Ε2020 μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Σημαντική θεωρείται και η συμβολή άλλων
προγραμμάτων και κυρίως του ΕΠΑΝΕΚ. Συνεισφέρουν στην επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ
και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση αλλά και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και της στρατηγικής Ε2020. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις για τη συνεισφορά του ΠΕΠ στην Ε2020,
βασικός στόχος αποτελεί η «διατήρηση της ταυτότητας της Περιφέρειας ως Ενεργειακού Κέντρου» όπου
θα δίδετε έμφαση στις περιβαλλοντικές συνθήκες και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για την εκπλήρωση των αναγκών επιλέγονται δύο Ειδικοί Στόχοι που αντιστοιχούν σε δύο Επενδυτικές
Δραστηριότητες. Ο αριθμός των ΕΣ ανταποκρίνεται γενικά στις ανάγκες της Περιφέρειας για την
εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2 και εφαρμογή των ΑΠΕ. Οι ΕΣ καλύπτουν
ανάγκες για τρεις βασικές κατηγορίες θεμάτων που είναι , οι υποδομές του δημόσιου τομέα, τα δίκτυα
τηλεθέρμανσης και οι εφαρμογές αυτών καθώς και οι ΑΗΣ της ΔΕΗ. Αναλυτικότερα για τους ΕΣ:


ΕΣ 4.2.1 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα

Περιλαμβάνει αποκλειστικά τις δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης ενεργειακή
απόδοση και χρήση καθαρής παραγωγής ενέργειας. Καλύπτει την ανάγκη για προώθηση καθαρής
παραγωγής ενέργειας.
Επίσης περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Καλύπτει τις διατυπωμένες ανάγκες του ΘΣ.


ΕΣ 4.3.1 Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του
άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιλαμβάνει (πιλοτικές) δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του CO2 των ΑΗΣ της ΔΕΗ καλύπτοντας
σχετικές διατυπωμένες ανάγκες.
Οι ΕΣ μειώθηκαν ως προς την αρχική μορφή του προγράμματος που συντελεί στη συνεκτικότητα και
την βέλτιστη διαχείριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

1.1.6. ΑΠ / ΘΣ 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάσταση περιλαμβάνει μία γενική αναφορά στους κινδύνους της
κλιματικής αλλαγής για την Περιφέρεια με ιδιαίτερη επισήμανση στις πυρκαγιές καθώς και τις πλημμύρες
σε δομημένες περιοχές και υδατορέματα. Η επισήμανση αυτή συσχετίζεται και με τη σημαντική παρουσία
επιφανειακών υδάτων και το μεγάλο ποσοστό δασικών εκτάσεων ως προς τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας. Οι δύο αυτοί παράμετροι αποτελούν και τα σημαντικότερα προβλήματα που οδηγούν στις
διατυπωμένες ανάγκες.

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Πίνακας 7. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 5
Κωδικός
Α.5.1
Α.5.2
Α.5.3

Περιγραφή
Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των πλημυρικών
φαινομένων
Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης πυρκαγιών και άλλων
φυσικών κινδύνων
Προστασία της υγείας των πολιτών από φυσικές καταστροφές

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:
 η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε επιλεγμένες περιοχές όπου εμφανίζονται οι
μεγαλύτερες απειλές (διευθέτηση ρεμάτων, κ.α.)
 η ανάληψη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης αντιπυρικής προστασίας
 προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την κλιματική αλλαγή
Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ5 αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κυρίως στη
στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και την πολιτική των υδάτων (οδηγία για τους κινδύνους από τις
πλημμύρες) αλλά και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται με τη
στρατηγική Ε2020 για τη Διατηρήσιμη Ανάπτυξη.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών ορίζεται μόνον ένας ΕΣ που αντιστοιχεί σε μία ΕΠ. Ο ΕΣ 5.1.1
αφορά τη «Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους
φυσικούς κινδύνους». Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την πρόληψη, αντιμετώπιση και
διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων, την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών και λοιπών
κινδύνων και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από
φαινόμενα φυσικών κινδύνων. Οι δράσεις γενικά καλύπτουν τις ανάγκες του ΘΣ. Προσανατολίζονται
στην κάλυψη κυρίως των πλημμυρών οι οποίες οι οποίες θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια εφαρμογής
του Σχεδίου Διαχείρισης για τον Κίνδυνο Πλημυρών του Υδατικού Διαμερίσματος (μελλοντικά).
Επισημαίνεται η απαίτηση συμβολής και άλλων τομεακών προγραμμάτων (π.χ ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

1.1.7. ΑΠ / ΘΣ 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
Ο ΘΣ 6 αποτελεί τον σημαντικότερο (ως προς τους 5 και 6) από πλευράς χρηματοδότησης
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, καλύπτοντας σημαντικές πτυχές της περιβαλλοντικής πολιτικής. Στην
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τονίζεται η σημαντικότητα του φυσικού περιβάλλοντος για την
Περιφέρεια. Δίδεται ικανοποιητική εικόνα της κάλυψης από περιβαλλοντικές υποδομές (που
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια) για τη διαχείριση λυμάτων και στερεών αποβλήτων αλλά
και η ανάγκη υλοποίησης επιπλέον δράσεων για την ολοκλήρωσή τους. Σημαντική είναι επίσης η
συμβολή του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής) στην ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης στερεών
και υγρών αποβλήτων. Επισημαίνονται επίσης οι πτυχές του «περιβάλλοντος» που αποτελούν συγκριτικό
πλεονέκτημα για συγκεκριμένους τομείς οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον, ύδατα κλπ). Ειδικότερα για το φυσικό περιβάλλον θεωρείται καθοριστική η σύνταξη και
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (όπου δεν έχουν εκπονηθεί) καθώς
και δράσεων για την αποκατάσταση διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας.
Οι βασικές ανάγκες περιγράφονται επαρκώς και προκύπτουν από την περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης (όπως προαναφέρθηκε).
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Πίνακας 8. Ανάγκες Θεματικού Στόχου 6
Κωδικός
Α.6.1
Α.6.2
Α.6.3
Α.6.4.
Α.6.5
Α.6.6
Α.6.7.

Περιγραφή
Προώθηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης
των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και της αντιμετώπισης των αποβλήτων ως
πόρου, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της αξιοποίησης
Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και των έργων επέκτασης
και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης
Ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στον τομέα
των υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και της πολιτισμικής κληρονομιάς και η σύνδεση
τους με την τουριστική ανάπτυξη
Προστασία της βιοποικιλότητας και η αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων
περιοχών της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA
Αντιμετώπιση της ρύπανσης (ατμοσφαιρικής και θορύβου) στις περιοχές δράσης της ΔΕΗ
καθώς και στις μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ
Αναβάθμιση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στα αστικά κέντρα και σε
υποβαθμισμένες περιοχές.

Βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:









Ολοκλήρωση δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας και η προώθηση
δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων μέσω της επέκτασης και αναβάθμισης
των Τοπικών και του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης
Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και η επέκταση - αναβάθμιση των
υποδομών ύδρευσης
Στήριξη δράσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και για την ορθολογική χρήση τους με
ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογικών εργαλείων
Προώθηση και ανάπτυξη παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων, της
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τόνωση του θεματικού τουρισμού
Στήριξη δράσεων προστασίας και αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί
και περιοχές Natura 2000)
Στήριξη δράσεων παρακολούθησης και καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου
σε μεγάλα αστικά κέντρα βάσει Σχεδίων Δράσης
Στήριξη ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων σε αστικά κέντρα.

Οι δράσεις του προγράμματος προκύπτουν από τις προτεραιότητες που τίθενται (εκτός από εκείνες για
τα στερεά απόβλητα) και εναρμονίζονται στην κάλυψη κυρίως των περιβαλλοντικών αναγκών σύμφωνα
τους επιμέρους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται η πολιτική των υδάτων, η στρατηγική για τη
βιοποικιλότητα και η διαχείριση αποβλήτων. Οι κατευθύνσεις των πολιτικών για το περιβάλλον
ενσωματώνονται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020.
Γενικά οι ΕΣ προσανατολίζονται στην κάλυψη των στρατηγικών κατευθύνσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος που ορίζονται από το Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Ο μεγάλος αριθμός των
περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στον 6ο ΘΣ (ως προς τους προηγούμενους)
αντικατοπτρίζεται στους προτεινόμενους πέντε ΕΣ που εντάσσονται σε τέσσερεις ΕΠ. Αναλυτικότερα για
τους Ειδικούς Στόχους:


ΕΣ 6.1.1. Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών
απορροής της Περιφέρειας

Περιλαμβάνει κυρίως δράσεις κάλυψης των αναγκών πόσιμου νερού με έργα επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης καθώς και την εφαρμογή του ΣΔ του ΥΔ Δ/Μακεδονίας (π.χ. αποτελεσματική
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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οργάνωση υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού, σημειακές πηγές
απορρίψεων κ.α.) και ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες και κεντρικές κατευθύνσεις της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.


ΕΣ 6.1.2. Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων
αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

Περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ),
δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ολοκλήρωση των υποδομών αυτών. Επισημαίνεται
επίσης και η συμβολή των πόρων του ΤΣ από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην κάλυψη των αναγκών αυτών.


ΕΣ 6.3.1. Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και
σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

Η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών
προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα μέσω σχετικών δράσεων. Επίσης περιλαμβάνει
δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της λειτουργικής τους δικτύωσης καθώς και της
ανάπτυξης δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ. Οι
δράσεις καλύπτουν τις ανάγκες που διατυπώνονται.


ΕΣ 6.4.1. Βελτίωση της διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχώ

Ο ειδικός στόχος καλύπτει μέσω σχετικών δράσεων τις ανάγκες της Περιφέρειας. Προτείνονται δράσεις
(ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σχέδια διαχείρισης κ.α.) ως προς τον προτεινόμενο Π/Υ του ΕΣ με
πιθανή ανάγκη ενίσχυσης για την κάλυψη των απαιτήσεων.


ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στο πλαίσιο των σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων και δεν εξειδικεύονται περαιτέρω.
Η ΕΠ 6α αφαιρείται (δεδομένου ότι δεν προτείνονται δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και ο
ΕΣ 6.1.1 για τη βελτίωση των υδατικών πόρων ορθά ενσωματώνεται στην ΕΠ 6β.

1.1.8. ΑΠ / ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»
Ο Θεματικός Στόχος 7 εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 και ακολουθεί τη λογική της άμεσης
αντιστοίχισης ενός Θ.Σ. ανά Α.Π. όπως σε όλο το Σχέδιο του ΠΕΠ ΔΜ. Οι επιλεγμένες επενδυτικές
προτεραιότητες στο πλαίσιο του Θ.Σ. 7 είναι:



Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ (7α του ΕΤΠΑ) και
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων (7β του
ΕΤΠΑ)

Κατ’ αντιστοιχία με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι ειδικοί στόχοι του Θ.Σ. 7 αφορούν:


Στη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ (ΕΣ
7.1.1) και
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20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»



Στη βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών
κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
(ΕΣ 7.2.1)

Η Ε.Π. 7α συνδέεται με Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού ενώ η Ε.Π. 7β με Έργα
λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης
με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό.
Οι δύο ΕΣ, ειδικά μετά τις στοχευμένες επαναδιατυπώσεις τους και τον επανέλεγχο των ομάδων δράσεων
που ενσωματώνουν, αποκαλύπτουν κατάλληλα τις παρεμβάσεις τις οποίες εμπεριέχουν και ως εκ τούτου
αιτιολογούν επαρκώς τις διαπιστωμένες ανάγκες που καλύπτουν, καταγράφουν επομένως συνέπεια στη
σχέση διαπιστωμένες ανάγκες – ειδικός στόχος – παρεμβάσεις.
Η επιλογή των έργων εντάσσεται στην μακροχρόνια προσπάθεια της Περιφέρειας για αύξηση της
προσπελασιμότητας από και προς αυτήν. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας
Οδού αποτελεί πεδίο παρέμβασης που ορίζεται ως υψηλή προτεραιότητα σύμφωνα με τα στρατηγικά
κείμενα – οδηγίες – θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
O Θ.Σ. 7 λαμβάνει πλέον το 16,34% της χρηματοδότησης του ΠΕΠ (όντας ο τρίτος Θ.Σ. στη σειρά που
αντιστοιχούν οι περισσότεροι πόροι μετά τους Θ.Σ. 6 και 10). Στο κείμενο που τον συνοδεύει υπάρχει
καλή τεκμηρίωση των αναγκών που οδηγούν στις προτεραιότητες της Περιφέρειας. Η επιλογή του
λεκτικού για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με αυτό των ειδικών
στόχων και υπό αυτή την έννοια υπάρχει πλήρης αντανάκλαση των προκλήσεων και των αναγκών στους
ειδικούς στόχους.
Από το κείμενο ανάλυσης που παρατίθεται μπορεί κάποιος να διακρίνει τη δυσκολία ισορροπίας ανάμεσα
στις πιθανές αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας και αυτές που επιτάσσονται από τη νέα στρατηγική
της Ε.Ε. και τους διαθέσιμους πόρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο κείμενο ανάλυσης της
υφιστάμενης κατάστασης εμπεριέχονται αναφορές στα αεροδρόμια και στο σιδηροδρομικό δίκτυο οι
οποίες ενώ οδηγούν στη στοιχειοθέτηση ανάγκης, όπως η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας
υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων και η ενίσχυση της πολυτροπικότητας στις
μεταφορές, εντούτοις αυτές δε μεταφέρονται στην κατάρτιση των προτεραιοτήτων και την επιλογή
των ομάδων έργων, οπότε και θα μπορούσαν να παραληφθούν.
Το σχέδιο του ΠΕΠ κάνει αναφορές ότι η χρηματοδότηση αναγκών θα γίνει και μέσω τομεακών
προγραμμάτων (των ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΑνΕΚ), χωρίς όμως να τις εξειδικεύει περαιτέρω σε αυτό το
σημείο του κειμένου.
Κρίσιμο ζήτημα επομένως αποτελεί η ανάγκη για συμπληρωματική παρέμβαση του ΕΠ «Υποδομές,
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» αλλά και της πρωτοβουλίας «Συνδέοντας την
Ευρώπη», χωρίς τις οποίες είναι εμφανώς αδύνατη η κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών που
εντοπίζονται στην ανάλυση του Θ.Σ. Έλλειψη συνιστά επίσης και η μη συγκεκριμένη αναφορά στη
διασυνοριακότητα και στις εξ αυτής απειλές (και ενδεχομένως ευκαιρίες), η οποία θα μπορούσε
παράλληλα να στηρίξει επαρκέστερα την αναγκαιότητα ορισμένων παρεμβάσεων στο Θ.Σ. 7. Υπάρχει
τέλος καλή τεκμηρίωση σχετικά με τη συνεισφορά του ΠΕΠ ΔΜ στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το
κείμενο αναφοράς κρίνεται ικανοποιητικό.

1.1.9. ΑΠ / ΘΣ 8: «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»
Θεματικός Στόχος του οποίου η εμπεριεχόμενη επενδυτική προτεραιότητα (8iii) παρουσιάζει σαφώς
καλύτερη εστίαση και προτεραιοποίηση δράσεων στην τελικώς υποβληθείσα εκδοχή του Σχεδίου του
Προγράμματος. Ειδικότερα, ο Ε.Σ. 8.1.1. συνδέει την απασχόληση με την στρατηγική έξυπνης
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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εξειδίκευσης της Περιφέρειας δίχως να εκτείνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων,
που δημιουργούσε αδόκιμη πολλαπλότητα και περιπλοκότητα στόχευσης.
Η διαθέσιμη ανάλυση και τεκμηρίωση των προβλημάτων, βασικών αναγκών και προκλήσεων της αγοράς
εργασίας στη Δυτική Μακεδονία κρίνεται ως διεξοδική και ότι καλύπτει επαρκώς τα προβλήματα που
περιγράφονται με βάση αποδεικτικά (στατιστικά) στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο «χάσμα» της ΠΔΜ
με τον Εθνικό/Κοινοτικό μέσο όρο. Ο εμπλουτισμός της ανάλυσης πέραν της καταγραφής των
διαχρονικών τάσεων στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας, έχει συμβάλει στο στοχευμένο εντοπισμό
των κυριότερων προβλημάτων στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες
(νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι), καθώς και τον χωρικό και κλαδικό προσδιορισμό τους (π.χ.:
περιοχές και κλάδοι παραγωγής με χαμηλά ποσοστά απασχόλησης).
Επίσης κρίνεται ικανοποιητική η αναλυτική επεξεργασία των καθοριστικών ή προσδιοριστικών
παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση των διαγνωσμένων προβλημάτων στην περιφερειακή αγορά
εργασίας αξιοποιώντας τα σχετικά πορίσματα από διαθέσιμες μελέτες. Οι παράμετροι αυτοί συνδέονται
αναμφίβολα με την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της κρίσης μετά το 2008, ωστόσο
πιθανότατα απορρέουν και από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής βάσης της Δυτικής
Μακεδονίας (οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ κλάδων), ενώ σε κάποιο βαθμό επηρεάζονται
και από εξωγενείς (εκτός Περιφέρειας) παράγοντες που θα πρέπει να διαγνωσθούν. Η ενδελεχής ανάλυση
των αναπτυξιακών αναγκών ή και δυνατοτήτων της αγοράς εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την επιλογή και εξειδίκευση των προτεραιοτήτων παρέμβασης στα πλαίσια του ΠΕΠΔΜ, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».

1.1.10.
ΑΠ 9, 10/ ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης»
Σύνθετος Θεματικός Στόχος που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και το ΕΚΤ στα
πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Η παρούσα ανάλυση και τεκμηρίωση των προβλημάτων, βασικών
αναγκών και προκλήσεων αναφορικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και τις κοινωνικές υποδομές
και υπηρεσίες στην Δυτική Μακεδονία έχει βελτιωθεί σημαντικά και πλέον κρίνεται ως διεξοδική και ότι
καλύπτει επαρκώς τα προβλήματα που περιγράφονται με βάση αποδεικτικά (στατιστικά) στοιχεία τα
οποία αναφέρονται στο «χάσμα» της ΠΔΜ με τον Εθνικό/Κοινοτικό μέσο όρο.
Ειδικότερα στοιχειοθετούνται οι επιδόσεις της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το τμήμα του πληθυσμού
της που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού5 καθώς και των ατόμων
που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας, δηλαδή κάτω από το όριο που τίθεται σε 0,206. Ο
αριθμός των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Δυτική Μακεδονία
συνδέεται με την παρουσία διαφόρων κοινωνικών ομάδων που θεωρούνται πιο ευάλωτες μεταξύ των
πολιτών της και οι οποίες θα πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια στα πλαίσια του προγραμματισμού.
Η ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της
συνοχής και της ευημερίας στη Δυτική Μακεδονία.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με ισοδύναμο διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις
κοινωνικές μεταβιβάσεις) κάτω από το ποσοστό κινδύνου φτώχειας όριο, το οποίο ορίζεται στο 60% του μέσου
εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταφορές. Ο δείκτης αυτός δεν μετρά τον πλούτο ή τη
φτώχεια, αλλά την διάχυση του χαμηλού εισοδήματος σε σύγκριση με άλλους κατοίκους αυτής της χώρας, η οποία
δεν συνεπάγεται αναγκαστικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο.
6
Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των μηνών που όλα τα μέλη του
νοικοκυριού σε ηλικία εργασίας έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς του εισοδήματος και ο
συνολικός αριθμός των μηνών τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί στην
ίδια περίοδο (ορισμός της EUROSTAT ).
5
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Η ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης της φτώχειας είναι επιβεβλημένη καθώς έχει πολλές κοινωνικές
συνέπειες, μεταξύ των οποίων είναι οι επιδεινούμενες συνθήκες για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα
προδιαγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τις δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης,
δηλαδή του μέγιστου αριθμού ασθενών που μπορούν να αντιμετωπιστούν από νοσοκομεία όπως
υποδηλώνεται από τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών ανά 100.000 κατοίκους, καθώς και από την
άποψη της πυκνότητας ιατρού που υποδηλώνει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες βάσει τους
αριθμού των γιατρών ανά 100.000 κατοίκους, πάντοτε σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ28.
Δεδομένου ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αναγκάζει περισσότερους ανθρώπους να
καταφύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη - η οποία είναι φθηνότερη κατά κανόνα από την ιδιωτική
ιατρική περίθαλψη, αναλύεται σε σημαντικό βαθμό κατά πόσον η Δυτική Μακεδονία διατρέχει ή όχι
σοβαρό κίνδυνο επιδείνωσης των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με το προσδόκιμο ζωής και τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας συγκριτικά με το μέσο όρο της
ΕΕ28. Ο εμπλουτισμός της ανάλυσης και η σαφής προτεραιοποίηση των αναγκών και προβλημάτων
κρίνονται επαρκείς, με συνέπεια την αιτιολόγηση του προγραμματισμού στα πλαίσια του ΘΣ 9 για
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μέσω του ΠΕΠ ΔΜ.
Επισημαίνεται ότι στο υποβληθέν Πρόγραμμα υπάρχει βελτιωμένη εξειδίκευση και εστίαση στον ορισμό
των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης του Θ.Σ., ιδιαίτερα αναφορικά με την αποδιδόμενη έμφαση στην
πρωτοβάθμια υγεία και στην μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία σύμφωνα με τον Εθνικό Στρατηγικό
Σχεδιασμό στην Υγεία, καθώς και στην συσχέτιση των άμεσων δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης με
τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

1.1.11.
ΑΠ 11 / ΘΣ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και
την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά
βίου μάθηση»
Θεματικός Στόχος που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό τη βελτίωση
των υποδομών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Λόγω του υψηλού ποσοστού
χρηματοδότησης του Θ.Σ. (18,06% της συνολικής χρηματοδότησης), η ανάλυση και τεκμηρίωση των
εντοπισμένων αναγκών στην Δυτική Μακεδονία οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυστηρά ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια.
Κατά την αξιολόγηση η παρούσα ανάλυση και τεκμηρίωση των προβλημάτων, βασικών αναγκών και
προκλήσεων αναφορικά με τις εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες στην Περιφέρεια κρίνεται ως μη
επαρκώς διεξοδική και ότι δεν συγκεκριμενοποιεί με ποσοτικό τρόποι τις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες
υφίστανται ώστε να τεκμαίρεται αξιόπιστα η ανάγκη επενδυτικών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας.
Ειδικότερα απουσιάζει μια πλήρης ανάλυση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης υποδομών ανά
εκπαιδευτική βαθμίδα, η οποία θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει με συστηματικό τρόπο το «χάσμα» της
ΠΔΜ με τον Εθνικό/Κοινοτικό μέσο όρο ούτως ώστε να αιτιολογηθεί ο προτεινόμενος προγραμματισμός
δράσεων του ΠΕΠ. Στα πλαίσια αυτά είναι θετική η προοπτική ολοκλήρωσης του Στρατηγικού Σχεδίου
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις υποδομές παιδείας.
Σε προγενέστερη εκδοχή της εκ των προτέρων αξιολόγησης επισημάνθηκε η σκοπιμότητα αυστηρότερης
προτεραιοποίησης των περιφερειακών προβλημάτων και δυνατοτήτων στο τομέα των εκπαιδευτικών
υποδομών με κεντρικό σημείο αναφοράς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική για την αποφυγή
αντικρουόμενων και αντιφατικών στρατηγικών επιδιώξεων που θα οδηγούσαν στη μη ορθολογική
αξιοποίηση πόρων. Ειδικά δε για την προτεινόμενη παρέμβαση ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης
Δυτικής Μακεδονίας, που συνιστά μείζονα στρατηγική επιδίωξη του ΠΕΠ, κρίθηκε σκόπιμη η σαφής
τεκμηρίωση βάσει των μεσο-μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, καθώς και η
πλήρης εναρμόνισή της με τον εθνικό σχεδιασμό για υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένης της
μεταρρυθμιστικής πολιτικής στην ανώτατη εκπαίδευση.
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Στα πλαίσια αυτά, υπογραμμίζεται ότι στο υποβληθέν Πρόγραμμα έχει περιληφθεί η διατύπωση ότι
«τ(Τ)ο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο "Αθηνά" και υπάρχει συμφωνία
με το Υπουργείο Παιδείας για την Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία»,
ωστόσο δεν παρατίθενται συγκεκριμένα δεδομένα που θα επιτρέπουν την διαστασιοποίηση (τεχνική,
οικονομική) της προτεινόμενης παρέμβασης, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι αξιολογικές επιφυλάξεις.
Για δε τις ανάγκες που περιγράφονται και αφορούν ευρύτερα την προώθηση της δια βίου μάθησης και
την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ευάλωτων ομάδων γίνεται επιτυχής
σύνδεση της κάλυψής τους από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση».

1.2. Εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος
Η αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής στηρίζεται στη χρήση μήτρας που εμπεριέχει ποσοτικοποιημένη
εκτίμηση της εμπειρικής αποτίμησης της συνάφειας και συνέπειας μεταξύ των στόχων του Π.Ε.Π.
Ειδικότερα, ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο της στοχοθεσίας, δηλαδή τους ειδικούς στόχους κάθε
Θεματικού Στόχου, αποτιμώνται οι σχέσεις συνέπειας, συνέργειας, συμπληρωματικότητας, άλλα και οι
ενδεχόμενες αντικρούσεις ή αντιφάσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων ή ειδικών στόχων που εξυπηρετούν
συγκεκριμένους τομείς ή θεματικές προτεραιότητες. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι μια περιοχή
παρέμβασης δεν λειτουργεί εναντίον της άλλης και ότι οι πιθανές συνέργειες αναγνωρίζονται. Στην
παρούσα φάση, εξετάζουμε την εσωτερική συνοχή ανά ομάδα Θ.Σ./Α.Π. Τα στοιχεία συνθέτονται εν
τέλει σε επίπεδο ευρύτερων στόχων ανά ομάδα Θ.Σ./Α.Π., όπου θα παρουσιάζονται με την αντίστοιχη
μήτρα αξιολόγησης.
Προκειμένου η παρακάτω μήτρα να αποτυπώσει τις σχέσεις μεταξύ των στόχων του Π.Ε.Π., θα
χρησιμοποιηθεί η κλίμακα -1 έως 3, όπου με η τιμή -1 καταδεικνύονται αντικρουόμενες προτεραιότητες
ή στόχοι. Η τιμή 0 τίθεται όταν δεν διαπιστώνεται καμία σχέση και 3 όταν η σχέση που διαπιστώνεται
είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας εκτίμησης θα είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός στον
οποίο υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων (κάθετο άθροισμα), αλλά και ο βαθμός ευαισθησίας
ορισμένων στόχων, στο βαθμό που η επίτευξή τους προϋποθέτει την επίτευξη κάποιων άλλων στόχων
των χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων (οριζόντιο άθροισμα). Ειδικότερα, η ανάλυση αυτή θα επιτρέψει
την κατάταξη των στόχων ανά ομάδα Θ.Σ./Α.Π. του Π.Ε.Π. σε ορισμένες διακριτές κατηγορίες:





Κρίσιμοι Στόχοι, οι οποίοι με υψηλό βαθμό επίδρασης στην επίτευξη άλλων στόχων φαίνεται ότι
διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την συνολική επίτευξη των στόχων του Π.Ε.Π.
Ευαίσθητοι Στόχοι, που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από την επίτευξη στόχων των κατώτερων
ιεραρχικών επιπέδων.
Στρατηγικοί Στόχοι, που χαρακτηρίζονται τόσο από υψηλό βαθμό επίδρασης, όσο και από υψηλή
ευαισθησία.
Ουδέτεροι Στόχοι, που έχουν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας από την επίτευξη άλλων στόχων
(χαμηλός βαθμός επίδρασης και χαμηλή ευαισθησία).

Βαθμονόμηση Μήτρας:-1. Αρνητική επιρροή, 0. Καμία επιρροή, 1. Ασθενής επιρροή, 2. Σημαντική
επιρροή, 3. Ισχυρή επιρροή

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
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Γενικά, η αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της στρατηγικής του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με
τους επιλεγμένους Θεματικούς Στόχους καταγράφει ότι υπάρχει επαρκής εσωτερική συνοχή μεταξύ των
ειδικών στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια όλων των Αξόνων Προτεραιότητας. Όλοι οι Ειδικοί Στόχοι
παρουσιάζουν θετική συνάφεια μεταξύ τους και κατά μέσο όρο ισχυρούς βαθμούς συσχέτισης. Σε
κανέναν συσχετισμό μεταξύ Ειδικών Στόχων δεν παρουσιάζεται σύγκρουση προτεραιοτήτων μεταξύ
τους (αρνητική βαθμολογία) αλλά ούτε και μηδενική συνέργεια – συμπληρωματικότητα. Ειδικότερα, η
παραπάνω ανάλυση επιτρέπει την ομαδοποίηση των Ειδικών Στόχων ανά κατηγορία ως εξής:
Πίνακας 10. Κατάταξη Ειδικών στόχων σε κατηγορίες
Κρίσιμοι
1.1.1 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της
έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς περιφερειακού
ενδιαφέροντος
1.2.1 Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε
προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας
2.1.1 Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
3.1.1 Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση
στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
3.2.1 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των
επιχειρήσεων
4.2.1 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις
υποδομές του δημόσιου τομέα
4.2.2 Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και
αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
5.1.1 Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους
6.1.1 Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα
με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας
6.1.2 Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της
προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας
6.2.1 Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη
6.3.1 Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των
προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας
6.4.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις
περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
7.1.1 Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την
Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ
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
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Κρίσιμοι
8.1.1 Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας
υγείας και πρόνοιας
10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας
10.2.1 Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας
10.3.1 Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή
μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και της
πρόνοιας
10.4.1 Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων
11.1.1 Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ’θμιας Εκπαίδευσης
και βελτίωση – ολοκλήρωση υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας
εκπαίδευσης

Ευαίσθητοι

Στρατηγικοί

Ουδέτεροι

1
1
1
1

1

1

1

Ο ανωτέρω Πίνακας επιτρέπει τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επικύρωση των βασικών συσχετίσεων
και συσχετισμών που συνυπάρχουν στο σύστημα στόχων του ΠΠ ΔΜ. Αυτές οι βασικές συσχετίσεις θα
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά κατά τη μελλοντική υλοποίηση του ΠΕΠ ΔΜ προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βέλτιστη επίτευξη αποτελεσμάτων. Συνίσταται ότι η τελική έκδοση του ΠΕΠ ΔΜ πρέπει
τουλάχιστον να αναφέρει τις παρατηρούμενες συνέργειες σε επίπεδο Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των
σχετικών περιγραφών (δηλαδή στην υπο-ενότητα "Συμβολή στο συγκεκριμένο στόχο"), ενώ θα
δηλώνεται σαφώς ότι το στοιχείο της συσχέτισης θα λαμβάνεται θετικά υπόψη στις μελλοντικές
προσκλήσεις (δηλαδή στην υπο-ενότητα "Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των πράξεων").

1.2.2 Εξωτερική Συνοχή
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, η εκ των προτέρων αξιολόγηση παρέχει μια εκτίμηση της
συνοχής του ΠΕΠΔΜ σε σχέση με τις σχετικές εξωτερικές πολιτικές. Αυτό περιλαμβάνει το βαθμό στον
οποίο η στρατηγική του προγράμματος ευθυγραμμίζεται με τη σχετική εθνική και τομεακή πολιτική στην
Ελλάδα, καθώς και τη συνοχή με την ευρύτερη πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
συνοχή είναι ένας ευρύς όρος και αφορά το πεδίο εφαρμογής για θετικές σχέσεις, την ευαισθητοποίηση
των πιθανών επικαλύψεων και την ανάγκη για συνεχή συντονισμό(και ακόμη και τη συνεργασία). Κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού και σε συνεχή βάση, μέσω της εφαρμογής του
Προγράμματος, η «συνοχή» παραμένει στο επίκεντρο, διασφαλίζοντας ότι το Πρόγραμμα λειτουργεί
καλά στο πλαίσιο της πολιτικής του ευρύτερου περιβάλλοντος, προσθέτει αξία στις υπάρχουσες
παρεμβάσεις, και είναι σε θέση να παραδώσει τα αποτελέσματα.
Όσον αφορά την εξωτερική συνοχή, οι Πίνακες που ακολουθούν δίνει μια εποπτική εικόνα της συνάφειας
που παρουσιάζει το ΕΠ με τα βασικά κείμενα στρατηγικής ΕΠΜ 2011 – 2014, Συστάσεις της Επιτροπής
για την Ελλάδα, Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και ΣΕΣ / ΕΣΠΑ.

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Πίνακας 11. Μήτρα Εξέτασης Εξωτερικής Συνοχής ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,
Θ.Σ./Α.Π. 1,2,3
Θ.Σ.

1
2
3

Ε.Σ.

ΕΠΜ 20112014

ΣΕΣ

ΚΣΠ

1.1.1
1.2.1
2.1.1
3.1.1
3.2.1

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
2
2

Position
Paper
για την
Ελλάδα
2
3
3
3
3

ΕΠΜ 2011-2014
Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014 της Ελλάδας, έχει συνταχθεί τον Απρίλιο του
2011, στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΠΜ παρέχει πληροφορίες που αφορούν τις
δομικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς / δομές που έχουν προτεραιότητα συνδεδεμένες με τις Εθνικές
αναπτυξιακές προσπάθειες και την εφαρμογή της στρατηγικής Ε2020. Οι στόχοι του ΕΠΜ που
παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια με τους στόχους του ΠΕΠ. Οι στόχοι – προτεραιότητες του ΕΠΜ
αφορούν ενδεικτικά την «υποστήριξη της εξωστρέφειας», «στρατηγική καινοτομίας» «ενίσχυση και
βελτίωση του ερευνητικού ανθρωπίνου δυναμικού», «προαγωγή της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε
ΕΤΑΚ». Όλοι οι ειδικοί στόχοι των θεματικών στόχων 1, 2, 3 παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια.
Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)
Οι ειδικοί στόχοι του ΠΕΠ ΔΜ παρουσιάζουν στην απόλυτη πλειοψηφία τους ισχυρή συνάφεια με τους
αντίστοιχους θεματικούς στόχους του ΣΕΣ. Αυτό συμβαίνει διότι η στοχοθεσία του ΠΕΠ είναι πλήρως
συγχρονισμένη με τις επιδιώξεις που έχει το ΣΕΣ σε κάθε έναν από τους 3εις πρώτους θεματικούς
στόχους του. Τέλος σημειώνεται ότι οι θεματικοί στόχοι του ΣΕΣ με την σειρά τους ταυτίζονται πλήρως
με τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί από την στρατηγική του ΠΕΠ.

Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) που θεσπίστηκε με τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 της ΕΕ έχει
στόχο την προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης. Το ΚΣΠ θεσπίζει
στρατηγικές κατευθυντήριες αρχές προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία προγραμματισμού και τον
τομεακό και χωρικό συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης.
Στα πλαίσια του ΚΣΠ θέτονται 6 οριζόντιες αρχές – εγκάρσιοι στόχοι πολιτικής που αφορούν
1.

Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

2.

Βιώσιμη ανάπτυξη

3.

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση

4.

Προσβασιμότητα

5.

Αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής

6.

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή

Η συνάφεια των ειδικών στόχων του ΠΕΠ ΔΜ σημειώνεται σε σχέση με την «Προσβασιμότητα» και την
«Αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής» και συγκεκριμένα τον στόχο 5β που αναφέρεται στην
«τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής επίδοσης μέσω
επενδύσεων στην εκπαίδευση, στις ΤΠΕ και στην έρευνα και καινοτομία». Ισχυρή συνάφεια
παρουσιάζουν με τους προαναφερθέντες στόχους του ΚΣΠ, οι ειδικοί στόχοι των ΘΣ 1 και ΘΣ 2 ενώ
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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σημαντική σχέση εμφανίζουν αυτοί που εντάσσονται στον 3ο θεματικό στόχο καθώς το ΚΣΠ αναφέρεται
στις προσπάθειες ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της συμβολής των ευρωπαϊκών διαθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Position Paper (Συστάσεις της ΕΕ για την Ελλάδα)
Το Position Paper είναι το «Κείμενο Θέσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
ανάπτυξη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων στην Ελλάδα, για την περίοδο 20142020», της 13ης Νοέμβριου του 2012. Το position paper εντοπίζει τις ειδικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η χώρα και παρουσιάζει τις προκαταρκτικές θέσεις της Επιτροπής για τις κύριες
προτεραιότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα, σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες για την ενίσχυση της
ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι του ΠΕΠ ΔΜ παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους ισχυρή συνάφεια με τις
προτεραιότητες που σημειώνονται στο position paper και συγκεκριμένα στις:
1η Προτεραιότητα: Ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον που προσελκύει επενδύσεις. Μείωση
της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλούστευση
του διοικητικού και νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της καλύτερης παροχής υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις. Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις σε στοχευμένες μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ. Στήριξη στοχευμένων τομέων με συγκριτικό
πλεονέκτημα. Ενίσχυση των συνδέσεων της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας με τον κόσμο
των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στήριξη και
προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
5η Προτεραιότητα: Διοικητική μεταρρύθμιση για μια αποτελεσματική και υπόλογη διοίκηση. Στήριξη της
ανάπτυξης, προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στους πολίτες.

Πίνακας 12.
Πίνακας 13. Μήτρα Εξέτασης Εξωτερικής Συνοχής ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,
Θ.Σ./Α.Π. 4, 5, 6
Position
ΕΠΜ
Paper
Θ.Σ.
Ε.Σ.
2011ΣΕΣ
ΚΣΠ
για την
2014
Ελλάδα
4.2.1
3
3
3
3
4.2.2
3
3
3
3
5
5.1.1
0
3
3
3
6.1.2
0
3
3
3
6.1.1
0
3
3
3
6.2.1
6
0
3
3
3
6.3.1
6.4.1

0
0

3
3

3
3

3
3

ΕΠΜ 2011 -2020
Οι στόχοι για το περιβάλλον που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΜ, είναι η συμμετοχή των
Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο (συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας) κατά 20%, η
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020 μέσω

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά
4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005).
Δεν παρατηρούνται αρνητικές συσχετίσεις των ΕΣ του ΠΕΠ με το ΕΠΜ. Οι θετικές συσχετίσεις
παρουσιάζουν αποσπασματική εικόνα συνάφειας. Οι 6 από τους 8 ΕΣ του ΠΕΠ είναι ουδέτεροι ως προς
τους στόχους του ΕΠΜ. Θετική συσχέτιση παρουσιάζουν οι δύο ΕΣ του ΘΣ 4. Η εξωτερική συνάφεια
αξιολογείται ως ισχυρή.

ΣΕΣ
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας επιλέχτηκαν πέντε χρηματοδοτικές
προτεραιότητες με συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές
προτεραιότητες. Η τρίτη χρηματοδοτική προτεραιότητα αφορά την «προστασία του περιβάλλοντος –
μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον». Οι Ειδικοί Στόχοι των ΘΣ 4, 5 και 6 του ΠΕΠ
σχετίζονται ισχυρά με τους αντίστοιχους ΘΣ του ΣΕΣ για το περιβάλλον (4,5,6). Δεν παρατηρούνται
αρνητικές συσχετίσεις.

ΚΣΠ
Οι 11 Θεματικοί Στόχοι που προτείνονται στο ΚΣΠ εξειδικεύονται σε επενδυτικές προτεραιότητες οι
οποίες ορίζονται στους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Οι Θεματικοί Στόχοι που σχετίζονται κυρίως
με τον τομέα περιβάλλοντος και ανάπτυξης, όπως αυτός αντιμετωπίζεται από το ΠΕΠ είναι οι ΘΣ4, ΘΣ5
και ΘΣ6. Οι Ειδικοί Στόχοι των ΘΣ 4,5 και 6 του ΠΕΠ σχετίζονται ισχυρά με τους ΘΣ του ΚΣΠ για το
περιβάλλον. Δεν παρατηρούνται αρνητικές συσχετίσεις.

Συστάσεις της Επιτροπής για την Ελλάδα (Position paper)
Στο εν λόγω έγγραφο προτείνονται πέντε βασικές, προτεραιότητες χρηματοδότησης για τη χώρα. Η
τέταρτη προτεραιότητα «Φιλική προς το περιβάλλον και με επάρκεια πόρων οικονομία για ανάπτυξη και
απασχόληση» αφορά τις κατευθύνσεις που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα:




τη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό της
τη μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Όλοι οι ΕΣ του ΠΕΠ σχετίζονται ισχυρά με τις παραπάνω κατευθύνσεις των «Συστάσεων της Επιτροπής
για την Ελλάδα».

Πίνακας 14. Μήτρα Εξέτασης Εξωτερικής Συνοχής ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,
Θ.Σ./Α.Π. 7
Θ.Σ.

Ε.Σ.

7

7.1.1
7.2.1

ΕΠΜ
20112014
1
1

ΣΕΣ

ΚΣΠ

3
3

3
3

Συστάσεις της
Επιτροπής για
την Ελλάδα
3
2

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα 7 παρουσιάζουν:

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, οι συσχετίσεις των ειδικών στόχων
χαρακτηρίζονται έμμεσες – ασθενείς, δεδομένου ότι ενισχύουν την ανάδυση του κλάδου
logistics και την ποιότητα – αμεσότητα των μεταφορών, που βελτιώνουν με τη σειρά τους το
επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα.
Ισχυρή συσχέτιση με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο δεδομένου ότι προβλέπονται επενδύσεις στην
περιφερειακή συνδετικότητα στο βασικό και αναλυτικό ΔΕΔ-Μ (το ΚΣΠ τα ονομάζει αντίστοιχα
κεντρικό και πλήρες) εξασφαλίζοντας ότι οι αστικές και αγροτικές περιοχές επωφελούνται από
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω των μεγάλων δικτύων.
Αναφορικά με τις Συστάσεις της Επιτροπής για την Ελλάδα, αξιολογείται ως ιδιαίτερη ισχυρή η
συσχέτιση του ειδικού στόχου 7.1.1 και σημαντική συσχέτιση του ειδικού στόχου 7.2.1
δεδομένης της προτεραιότητας χρηματοδότησης που δίνεται στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας
και τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης μέσω της ολοκλήρωσης των ΔΕΔ-Μ, χωρίς
όμως να συνοδεύονται από μια ολοκληρωμένη στρατηγική πολυτροπικών μεταφορών.

Πίνακας 154. Μήτρα Εξέτασης Εξωτερικής Συνοχής ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,
Θ.Σ./Α.Π. 8, 9,10
Θ.Σ.

Ε.Σ.

ΕΠΜ 20112014

ΣΕΣ

ΚΣΠ

Συστάσεις της
Επιτροπής για την
Ελλάδα

8

8.1.1

2

2

2

2

9
(ΕΤΠΑ)

9.1.1

3

3

3

1

10.1.1

2

3

3

3

9
(ΕΚΤ)

10.2.1
10.3.1
10.4.1

10

11.1.1

2
2
2
2

3
3
3
3

3
3
3
3

2
2
2
2

Οι Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων 8, 9, και 10 παρουσιάζουν από μέση ως υψηλή συσχέτιση με τις υπό
εξέταση Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές. Ειδικότερα:





Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, οι συσχετίσεις των ειδικών στόχων
χαρακτηρίζονται άμεσες – ισχυρές, δεδομένου ότι ενισχύουν τον «στόχο για το ρυθμό
απασχόλησης», τον «στόχο για την παιδεία» και τον «στόχο για την φτώχεια».
Σχετικά με το ΣΕΣ και το ΚΣΠ επίσης υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις στους ΘΣ 8, 9 και 10.
Αναφορικά με τις Συστάσεις της Επιτροπής για την Ελλάδα, αξιολογείται ως ιδιαίτερη ισχυρή η
συσχέτιση με την προτεραιότητα χρηματοδότησης για την «Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας µέσω βελτιωµένων πολιτικών απασχόλησης, ενεργητικής ένταξης και
εκπαίδευσης/ανάπτυξης δεξιοτήτων».

1.3. Αξιολόγηση
της
λογικής
παρέμβασης
του
Π.Ε.Π.
παρεμβάσεων/αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων)

(σύνδεση

Η αξιολόγηση της λογικής παρέμβασης αφορά την εξέταση, κριτική επισκόπηση και σχολιασμό
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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του σκεπτικού (επιλογές και βασικές υποθέσεις εργασίας) του τρόπου μετάβασης (συνιστά τις αιτιώδεις
σχέσεις & τις παρεμβαίνουσες ή/και προγενέστερες μεταβλητές) από τις παρεμβάσεις / σχεδιαζόμενες
εκροές και τους τύπους δράσεων στα εκτιμώμενα αποτελέσματα και την επίτευξη των ειδικών στόχων,
βάσει των ακόλουθων ιδιοτήτων τους:





πιθανότητα μετάβασης: τεκμηριωμένα στοιχεία και η κοινή λογική συντελούν στο συμπέρασμα
ότι οι δραστηριότητες, εάν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα.
εφικτότητα μετάβασης: οι οικονομικές, τεχνικές, πολιτικές, θεσμικές προϋποθέσεις και
συνθήκες, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό είναι διαθέσιμα για την υλοποίηση της
πρωτοβουλίας.
Αξιολογησιμότητα μετάβασης: η λογική είναι συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη σε τέτοιο βαθμό
που επιτρέπει τον αξιολογητή να αποτιμήσει ή/και να παρακολουθεί την πρόοδό της με
αξιόπιστους και χρήσιμους τρόπους.

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Πίνακας 16. Εποπτική Παρουσίαση της Λογικής Παρέμβασης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

1.α

Α.1.1, Α.1.5, Α.1.3.

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

1.1.1.

T2001
Επιστημονικό
προσωπικό που
απασχολείται στον
τομέα της
Έρευνας,
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και
Καινοτομίας
(ΕΤΑΚ)

1
Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5

Α.2.2

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

1.β

2.γ

1.2.1

2.1.1

T2002 Ποσοστό
επενδύσεων των
επιχειρήσεων σε
Έρευνα,
Τεχνολογική
Ανάπτυξη και
Καινοτομία (ΕΤΑΚ)

T2003 Αριθμός
χρηστών
ψηφιακών
εφαρμογών των

Τύποι Δράσεων

Ενίσχυση
ερευνητικών
υποδομών για την
προώθηση της
εφαρμοσμένης
έρευνας σε τομείς
περιφερειακού
ενδιαφέροντος
Δράσεις συνεργασιών
μεταξύ ερευνητικών
φορέων,
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων
Δράσεις προώθησης
της δικτύωσης
ερευνητικών κέντρων
και επιχειρήσεων
Υπηρεσίες και
εφαρμογές
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
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Δείκτες Εκροών

Αριθμός ερευνητών
που εργάζονται σε
βελτιωμένες
εγκαταστάσεις
ερευνητικών
υποδομών
Ερευνητικές Υποδομές
που ενισχύονται /
αναβαθμίζονται
Αριθμός επιχειρήσεων
που συνεργάζονται με
ερευνητικά ινστιτούτα
Ιδιωτικές επενδύσεις
που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη στον
τομέα της καινοτομίας
ή της έρευνας και
ανάπτυξης
Πλήθος δημόσιων και
αυτοδιοίκητών
φορέων που
αξιοποιούν τις
Τεχνολογίες

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Εφικτή η
μετάβαση από της
εκροές στα
αποτελέσματα.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Εφικτή η
μετάβαση από της
εκροές στα
αποτελέσματα.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Εφικτή η
μετάβαση από της
εκροές στα
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Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

δημόσιων
υπηρεσιών

Δείκτες Εκροών

Δράσεις ανάδειξης
του πολιτισμού και
βελτίωσης της
τουριστικής κίνησης

Πληροφορικής και
Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων.
Επικοινωνιών

αποτελέσματα.

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Εφικτή η
μετάβαση από της
εκροές στα
αποτελέσματα.

Υπηρεσίες και
εφαρμογές
ηλεκτρονικής
παιδείας και
ηλεκτρονικού
περιεχομένου

T2004 Επενδύσεις
επιχειρήσεων
στους τομείς
έξυπνης
εξειδίκευσης
Α.3.1, Α.3.2, Α.3.4

3

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

3.α

3.1.1

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Τύποι Δράσεων

Υπηρεσίες και
εφαρμογές υγείας πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης
Ενίσχυση
επιχειρήσεων για την
εφαρμογή
καινοτομιών ή/και
αποτελεσμάτων
έρευνας και
τεχνολογίας, με
έμφαση στους τομείς
προτεραιότητας της
ΠΔΜ όπως
αναδεικνύονται στο
Σχέδιο Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

της ΠΔΜ
Ενίσχυση
υφιστάμενων και
νέων επιχειρήσεων
για τη βελτίωση της
παραγωγικής τους
δραστηριότητας ή/και
για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων με
έμφαση στην
καινοτομία

Α.3.1, Α.3.3, Α.3.6

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

3.β

3.2.1

T2005 Εξαγωγές
των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας

Ενίσχυση δομής και
επιχειρήσεων
Θερμοκοιτίδας
(Incubator)
Ενίσχυση
επιχειρήσεων &
συστάδων
επιχειρήσεων με
εξωστρεφή
προσανατολισμό με
έμφαση στα τοπικά
προϊόντα και τις
υπηρεσίες
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Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
ενισχύονται

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Εφικτή η
μετάβαση από της
εκροές στα
αποτελέσματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
Μείωση της
απαίτησης
πρωτογενούς
ενέργειας και της
εξάρτησης από τα
στερεά καύσιμα
Προώθηση της
ενεργειακής
απόδοσης και της
χρήσης
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές,
στις κατοικίες και
στις επιχειρήσεις

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Τύποι Δράσεων

Δράσεις βελτίωσης
της ενεργειακής
απόδοσης των
δημοσίων κτιρίων
4γ

4.2.1
Ανάληψη δράσεων
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
για την ορθολογική
χρήση των
ενεργειακών πόρων
και για τις
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Δείκτες
Αποτελέσματος

Ποσοστό
συμμετοχής
δημόσιων
υποδομών στην
κατανάλωση
ενέργειας της
Περιφέρειας

Δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης
πολιτών για την
εξοικονόμηση
ενέργειας και τις ΑΠΕ,
καθώς επίσης και
δράσεις δημιουργίας
πληροφοριακών
εργαλείων για την
ανακαίνιση των
κτιρίων

36

Δείκτες Εκροών

Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών
των αερίων
θερμοκηπίου
Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας: Πρόσθετη
δυναμικότητα από
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
Ενεργειακή
απόδοση: Μείωση της
ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων
Αριθμός δημοσίων
κτιρίων που
βελτιώνουν την
ενεργειακή απόδοση
και χρήση ΑΠΕ

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. (προώθηση
καθαρής παραγωγής
ενέργειας)
Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
Μείωση των
εκπομπών CO2 μέσω
της προώθησης της
καθαρής παραγωγής
ενέργειας, της
αξιοποίησης
σύγχρονων
τεχνολογικών
εφαρμογών και ΑΠΕ
και της χρήσης
τεχνολογιών
δέσμευσης και
αποθήκευσης
διοξειδίου του
άνθρακα.
Ενίσχυση της
πρόληψης, της
αντιμετώπισης και
της διαχείρισης των
πλημυρικών
φαινομένων

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

4.στ

5

Ενίσχυση της
πρόληψης, της
αντιμετώπισης και

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

5β

Ειδικοί Στόχοι

4.2.2

5.1.1

Δείκτες
Αποτελέσματος

Ποσοστό
συμμετοχής των
ΑΗΣ στις
εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα σε
εθνικό επίπεδο

Ποσοστό κάλυψης
περιοχών με
αντιπλημμυρική
προστασία

Τύποι Δράσεων

Δράσεις δέσμευσης
και αξιοποίησης του
διοξειδίου του
άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

Δράσεις πρόληψης,
αντιμετώπισης και
διαχείρισης
πλημμυρικών
φαινομένων
Δράσεις πρόληψης,
αντιμετώπισης και
διαχείρισης
πυρκαγιών και
λοιπών κινδύνων
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Δείκτες Εκροών

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

Πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από
αντιπλημμυρικά μέτρα
Πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από μέτρα
δασικής προστασίας

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
της διαχείρισης
πυρκαγιών και
άλλων φυσικών
κινδύνων

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

εκροής και
αποτελέσματος.

Ολοκλήρωση των
υποδομών
επεξεργασίας
αστικών λυμάτων και
των έργων
επέκτασης και
αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης

6β

6

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

6.1.2

Ποσοστό
πληθυσμού που
καλύπτεται από
δίκτυα και
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
λυμάτων

Δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και
διασφάλισης της
προστασίας των
πολιτών από
φαινόμενα φυσικών
Ενίσχυση της
πρόληψης, της
αντιμετώπισης και
της διαχείρισης των
φυσικών κινδύνων
Κατασκευή
υποδομών
διαχείρισης αστικών
αποβλήτων
(Αποχετευτικά δίκτυα
και ΕΕΛ)
Δράσεις
ολοκληρωμένης
διαχείρισης και
παρακολούθησης
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Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων
Μήκος αποχετευτικού
δικτύου

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Ικανοποίηση των
απαιτήσεων του
Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού
κεκτημένου στον
τομέα των υδάτων
(Οδηγία
2000/60/ΕΚ)
Ολοκλήρωση των
υποδομών
επεξεργασίας
αστικών λυμάτων και
των έργων
επέκτασης και
αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

6.1.1

Δείκτες
Αποτελέσματος

Ποσοστό
πληθυσμού που
καλύπτεται με
ασφαλή δίκτυα
παροχής πόσιμου
νερού

Τύποι Δράσεων

λειτουργίας των ΕΕΛ
της Περιφέρειας
Έργα επέκτασης και
αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης
για την εξασφάλιση
της επάρκειας του
νερού
Δράσεις
αποτελεσματικής
οργάνωσης
υπηρεσιών
διαχείρισης υδάτων
Δράσεις διασφάλισης
ποιότητας πόσιμου
νερού
Δράσεις για την
προώθηση της
αποδοτικής και
αειφόρου χρήσης του
νερού (εξοικονόμηση
νερού και ανάκτηση
κόστους ύδατος)
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Δείκτες Εκροών

Ύδρευση:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες ύδρευσης
Κατασκευή - βελτίωση
αναβάθμιση δικτύου
ύδρευσης

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Προστασία και
ανάδειξη της
φυσικής και της
πολιτισμικής
κληρονομιάς και η
σύνδεση τους με την
τουριστική ανάπτυξη

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

6γ

Ειδικοί Στόχοι

6.2.1

Δείκτες
Αποτελέσματος

Αριθμός
επισκεπτών
πολιτιστικών και
φυσικών πόρων
της Περιφέρειας

Τύποι Δράσεων

Δράσεις προστασίας
και διαχείρισης
υδατικών πόρων
Δράσεις για τις
σημειακές πηγές
απορρίψεων που
ενδέχεται να
προκαλέσουν
ρύπανση
Έργα ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας
των τουριστικών
προορισμών
αναδεικνύοντας
τοπικά
πλεονεκτήματα
Δράσεις σχεδίου
ολοκληρωμένης
τουριστικής
προβολής
Περιφέρειας
Έργα ανάδειξης
πολιτιστικής
κληρονομιάς και
λειτουργικής τους
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Δείκτες Εκροών

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

Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

δικτύωσης

Προστασία της
βιοποικιλότητας και
η αειφορική
διαχείριση των
προστατευόμενων
περιοχών της
Περιφέρειας
συμπεριλαμβανομέν

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

6δ

6.3.1

Ποσοστό
προστατευόμενων
περιοχών που
διασφαλίζεται η
προστασία και η
διαχείριση

Ανάπτυξη δικτύων
θεματικών
πολιτιστικών
διαδρομών,
εκδηλώσεων,
πολιτιστικών
φεστιβάλ και
δημιουργίας και
προβολής δικτύων
προσβάσιμων
προορισμών
(διαδρομών,
υποδομών και
μέσων) τουριστικού
ενδιαφέροντος για
ΑμεΑ
Ολοκλήρωση εθνικού
συστήματος
προστατευόμενων
περιοχών και
διαχειριστικών δομών
περιοχών NATURA
2000
Δράσεις για την
αποκατάσταση,
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Φύση και
βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια οικοτόπων
που ενισχύονται με
στόχο να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς
διατήρησης

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
ων των περιοχών
NATURA

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

διατήρηση και
αξιοποίηση της
βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένω
ν των τόπων
NATURA 2000
Δράσεις ερμηνείας
περιβάλλοντος ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης και
προσέλκυσης
επισκεπτών σε
προστατευόμενες
περιοχές

Αναβάθμιση και
αξιοποίηση του
περιβάλλοντος
χώρου στα αστικά
κέντρα και σε
υποβαθμισμένες
περιοχές.
Αντιμετώπιση της
ρύπανσης στις

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

6ε

6.4.1

Ποσοστό έκτασης
αστικών περιοχών
που αναβαθμίζεται

Δράσεις βελτίωσης
της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα
Δράσεις καταγραφής,
παρακολούθησης και
μείωσης του θορύβου
Δράσεις
περιβαλλοντικής
αναβάθμισης ανάκτησης του
οικιστικού ιστού,
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Αστική ανάπτυξη:
Πληθυσμός που ζει σε
περιοχές με
στρατηγικές
ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης
Δημιουργία ή
ανάπλαση υπέθριων

Έμμεση συσχέτιση
αναγκών, και τύπου
δράσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
περιοχές δράσης της
ΔΕΗ καθώς και στις
μεγάλες πόλεις της
ΠΔΜ

Α.7.1 Ενίσχυση της
προσβασιμότητας /
προσπελασιμότητας
της ΠΔΜ από και
προς τα Εθνικά και
Διεθνή εμπορικά
κέντρα
Α.7.2 Βελτίωση της
οδικής εξυπηρέτησης
περιοχών ιδιαίτερου

Θεματικός
Στόχος

7 Προώθηση
των
βιώσιμων
μεταφορών
και της
άρσης των
προβλημάτω
ν σε βασικές
υποδομές
δικτύων

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

7α Στήριξη ενός
πολυτροπικού ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7β Ενίσχυση της
περιφερειακής
κινητικότητας μέσω

Ειδικοί Στόχοι

7.1.1 Βελτίωση
των
μεταφορικών
υποδομών που
συνδέουν την
Περιφέρεια με
το ΔΕΔ-Μ
7.2.1 Βελτίωση
της ποιότητας
των

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τ2014
Χρονοαπόσταση
διαδρομής του
κάθετου άξονα της
Εγνατίας Οδού
«Νίκη Φλώρινας Κοζάνης - όρια
Νομού Λάρισας»
Τ2015 Μέση
χρονοαπόσταση
τουριστικών

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

προστασίας των
ελεύθερων χώρων
στα αστικά κέντρα με
έμφαση στις
υποβαθμισμένες
περιοχές
Δράσεις δημιουργίας
δικτύων
ποδηλατοδρόμων και
διαδρομών περιπάτου
Δράσεις Χωροταξικής
και Πολεοδομικής
Οργάνωσης

χώρων αι σε αστικές
περιοχές

ΤΔ.7.1 Έργα
ολοκλήρωσης
καθέτων αξόνων
Εγνατίας οδού

CΟ13 Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
νέων οδών
CΟ13a Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
νέων οδών, εκ
των οποίων:
ΔΕΔ-Μ
CΟ14 Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων

ΤΔ.7.2 Έργα
λειτουργικής
αναβάθμισης και
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Σχολιασμός
Αξιολογητή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.
Ικανοποιητική
συσχέτιση αναγκών,
ειδικού στόχου και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
ενδιαφέροντος της
ΠΔΜ
Α.7.3 Βελτίωση της
ποιότητας και
ασφάλειας
υπηρεσιών
μετακίνησης
προσώπων και
μεταφοράς
προϊόντων και η
ενίσχυση της
πολυτροπικότητας
στις μεταφορές
Αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων
που επιτείνει τις
τάσεις φυγής του
ενεργού πληθυσμού.
Αντιμετώπιση της
μακροχρόνιας
ανεργίας με ενεργό
ένταξη των
μακροχρόνια

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

της σύνδεσης
δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένω
ν των πολυτροπικών
κόμβων

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

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

(1) Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης,
της
επιχειρηματικότητας
και της δημιουργίας
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένω
ν καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

Ειδικοί Στόχοι

ενδοπεριφερεια
κών
μετακινήσεων
μέσω της
σύνδεσης
αστικών
κέντρων και
περιοχών
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
με τους
κάθετους
άξονες και την
Εγνατία οδό
8.1.1 Στήριξη
της
αυτοαπασχόλησ
ης και της
επιχειρηματικότ
ητας στους
τομείς
προτεραιότητας
του σχεδίου
στρατηγικής
έξυπνης

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

περιοχών
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
από ΔΕΔ-Μ

οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού
οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους
κάθετους άξονες και
την Εγνατία οδό

ή αναβαθμισμένων
οδών

τύπου δράσεων
δεδομένου ότι δεν
εξυπηρετείται η
ανάγκη της
πολυτροπικότητας.
Κατάλληλη επιλογή
δεικτών εκροής και
αποτελέσματος.

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομέ
νης της
αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Έξυπνη Εξειδίκευση
και Απασχόληση.
Δημιουργία μόνιμων
θέσεων εργασίας
μέσω
ολοκληρωμένου
πλέγματος δράσεων
για την απασχόληση.

Άνεργοι
συμπεριλαμβανομένω
ν και των
μακροχρόνια ανέργων

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.

Δράσεις ενίσχυσης
της καινοτομικής και
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
ανέργων και η
χορήγηση κινήτρων
για την εξασφάλιση
συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

δυναμικού

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

εξειδίκευσης
της Περιφέρειας

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

επιχειρηματικής
κουλτούρας.
Ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας
και της
αυτοαπασχόλησης.
.

Ενίσχυση της
ιδιωτικής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας για
την απορρόφηση
του υπάρχοντος
ανθρώπινου
δυναμικού.
Βελτίωση της
ποιότητας και
αποτελεσματικότητα
ς των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας

Τύποι Δράσεων

9 (ΕΤΠΑ)
Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμησ
η της
φτώχειας και
κάθε
διάκρισης

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

9α Επενδύσεις στις
υποδομές υγείας και
στις κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη,
μείωσης των
ανισοτήτων όσον
αφορά την κατάσταση

9.1.1 Βελτίωση
- ολοκλήρωση
των υποδομών
Α’θμιας και
Β’θμιας υγείας
και πρόνοιας

Ποσοστό
πληθυσμού που
έχει πρόσβαση σε
βελτιωμένες
υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
υγείας και πρόνοια

Επέκταση και
αναβάθμιση
υποδομών υγείας.
Ανάπτυξη
εξειδικευμένων
δομών υγείας.
Ανάπτυξη και
αναβάθμιση
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Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας.
Υποδομές μονάδων
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
φροντίδας Υγείας που
δημιουργούνται ή

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Δημιουργία
συνθηκών
απασχολησιμότητας
για τις ευάλωτες
ομάδες του
πληθυσμού και των
ατόμων που
πλήττονται
περισσότερο από τη
φτώχεια

Θεματικός
Στόχος

9 (ΕΚΤ)
Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμησ
η της
φτώχειας και
κάθε
διάκρισης

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

στον τομέα της
υγείας, και προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης με τη
βελτίωση της
πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από
θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο
κοινότητας
9i Ενεργός ένταξη, με
σκοπό, μεταξύ άλλων,
της προώθησης της
ισότητας των
ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής
και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

κοινωνικών
υποδομών.
Δράσεις βελτίωσης
προσβασιμότητας
ΑμεΑ

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

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούντ
αι σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτ
ιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,

Στοχευμένα
προγράμματα
κατάρτισης
συνδεδεμένα με
πρακτική άσκηση σε
κλάδους αιχμής της
οικονομίας της
Περιφέρειας, τα
οποία οδηγούν σε
πιστοποίηση.
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Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

αναβαθμίζονται.
Αριθμός Υποδομών
Κοινωνικής Φροντίδας

Μειονεκτούντα άτομα
που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ανήλικων
τέκνωνΜειονεκτούντα
άτομα που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από
φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

συμπεριλαμβανομέ
νης της
αυτοαπασχόλησης,
εντός 6 μηνών από
τη λήξη της
συμμετοχής τους

Προσφορά ισχυρών
κινήτρων για
πρόσληψη στον
ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας (δράσεις
τύπου ΝΘΕ).
Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας
και της
αυτοαπασχόλησης
μέσω
ολοκληρωμένων
προγραμμάτων που
εκτός της οικονομικής
συνδρομής θα
περιλαμβάνουν
συμβουλευτική
υποστήριξη και δομές
επιχειρηματικής
καθοδήγησης.
Παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
(παιδικοί / βρεφικοί /
βρεφονηπιακοί
σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)
για άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας παιδιών
σε νοικοκυριά που
απειλούνται από
φτώχεια και
κοινωνικό
αποκλεισμό.
Απόκτηση γνώσεων
σε βασικές δεξιότητες
πληροφορικής καθώς
και μαθήματα
αλφαβητισμού (με
στόχο την ένταξη
στην αγορά
εργασίας).
Στοχευμένα μέτρα
ενίσχυσης της
διαχειριστικής
ικανότητας και της
ενθάρρυνσης της
συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων
και της κοινωνίας των
πολιτών.
Εντοπισμός και η

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

9iii Καταπολέμηση

10.2.1

Μειονεκτούντα

Υποστήριξη ατόμων
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Μειονεκτούντα άτομα

Άμεση συσχέτιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
καταπολέμηση των
άμεσων, έμμεσων
και πολλαπλών
διακρίσεων και
εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση της
ισότητας των
ευκαιριών

Ειδικοί Στόχοι

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

Δείκτες
Αποτελέσματος

άτομα που
δραστηριοποιούντ
αι σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτ
ιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομέ
νης της
αυτοαπασχόλησης,
εντός 6 μηνών από
τη λήξη της
συμμετοχής τους

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

με αναπηρία που δεν
μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν
και αποφυγή
ιδρυματισμού/Μείωσ
η της ακούσιας
νοσηλείας.

που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ανήλικων
τέκνων

Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης για
παιδιά και εφήβους
με νοητική υστέρηση
ή/και αναπηρίες.
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Ολοκληρωμένης
Φροντίδας.
Κέντρα Διημέρευσης
ατόμων με αναπηρία.
Ενέργειες
ευαισθητοποίησης
τοπικής κοινωνίας και

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Σχολιασμός
Αξιολογητή

αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη
επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

Δείκτες Εκροών

Σχολιασμός
Αξιολογητή

φορέων.

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

Προώθηση της
κοινωνικής
οικονομίας και των
κοινωνικών

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

9iv Βελτίωση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένω
ν της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

10.3.1
Βελτίωση
προσβασιμότητ
ας και
συμμετοχή
μειονεκτούντων
ατόμων στα
αγαθά της
υγείας και της
πρόνοιας

9v Προαγωγή της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
και της

10.4.1 Αύξηση
της
απασχόλησης
ευάλωτων

Ποσοστό κάλυψης
μέσω δράσεων του
Health Safety Net
επί του γενικού
συνόλου των
πολιτών

που

διαβιούν κάτω από
το όριο της
φτώχειας και δεν
διαθέτουν
ασφαλιστική
κάλυψη..
Κοινωνικές
επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους

Ανάπτυξη
προγραμμάτων
υποστήριξης των
ατόμων με ψυχική
αναπηρία.
Αντιμετώπιση
Επιπτώσεων
Κοινωνικοοικονομικής
Κρίσης για Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες Health Safety Net.
Κοινωνική Φροντίδα
και Προστασία

Οικονομική
υποστήριξη για την
έναρξη της
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Άλλα μειονεκτούντα
άτομα (πολίτες που
συμμετέχουν σε
δράσεις του Health
Safety Net).

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων.

Μειονεκτούντα άτομα
που αποκτούν
πρόσβαση σε
υπηρεσίες πρόνοιας

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια
ανέργων.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων. Κατάλληλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)
επιχειρήσεων

Ολοκλήρωση των
εκπαιδευτικών
υποδομών σε όλες
τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης

Θεματικός
Στόχος

Επενδυτική
Προτεραιότητα

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

10 Επένδυση
στην
εκπαίδευση,
την
κατάρτιση
και την
επαγγελματικ

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

10α Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την
κατάρτιση, και την
επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων
και διά βίου μάθηση

Ειδικοί Στόχοι

ομάδων μέσω
προώθησης της
κοινωνικής
οικονομίας και
των κοινωνικών
επιχειρήσεων

11.1.1
Δημιουργία
σύγχρονων
υποδομών
Γ’θμιας
Εκπαίδευσης και
βελτίωση –

Δείκτες
Αποτελέσματος

συνεχίζεται ένα
έτος μετά τη λήξη
της παρέμβασης.

Τύποι Δράσεων

δραστηριότητας.
Χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Χορήγηση
μικροδανείων.
Δημιουργία και
υλοποίηση Τοπικών
Οικονομικών
Συμφωνιών για την
ενίσχυση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

Αριθμός
εκπαιδευόμενων
της Περιφέρειας

Δείκτες Εκροών

Ενέργειες
ευαισθητοποίησης
περί την Κοινωνική
Οικονομία και
Επιχειρηματικότητα.
Ανάπτυξη και
αναβάθμιση
υποδομών
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη και
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Αριθμός
υποστηριζόμενων
πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομέν
ων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής
οικονομίας).

Δυναμικότητα των
υποδομών
εκπαίδευσης που
ενισχύονται.
Αριθμός Υποδομών
Τριτοβάθμιας

Σχολιασμός
Αξιολογητή

επιλογή δεικτών
εκροής και
αποτελέσματος.

Άμεση συσχέτιση
αναγκών, ειδικού
στόχου και τύπου
δράσεων.
Περαιτέρω
εμβάθυνση της
ανάλυσης για την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Αναπτυξιακές
ανάγκες /
δυνατότητες
(κωδικοποιημένη
διατύπωση βάσει
του Τμήματος 1.
του ΠΕΠ)

Θεματικός
Στόχος

ή κατάρτιση
για την
απόκτηση
δεξιοτήτων
και τη διά
βίου μάθηση

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Επενδυτική
Προτεραιότητα

με την ανάπτυξη
υποδομών,
κατάρτισης και
εκπαίδευσης

Ειδικοί Στόχοι

ολοκλήρωση
όλων υποδομών
Α’θμιας και
Β’θμιας
εκπαίδευσης

Δείκτες
Αποτελέσματος

Τύποι Δράσεων

αναβάθμιση
υποδομών σχολικής
εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη και
αναβάθμιση
υποδομών
προσχολικής
εκπαίδευσης
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Δείκτες Εκροών

Εκπαίδευσης που
ενισχύονται.
Αίθουσες διδασκαλίας
προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που
κατασκευάζονται –
βελτιώνονται.

Σχολιασμός
Αξιολογητή

πλήρη
διαστασιοποίηση των
προβλημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»

ΑΠ 1 / ΘΣ 1
Ε.Π. 1α Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
ΕΣ.0111 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δ.1.1.1.1 Αναβάθμιση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών
Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αναμένεται να έχουν εκροές όπως ο αριθμός των ερευνητικών υποδομών που
ενισχύονται/δημιουργούνται και ο αριθμός των ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις. Οι εκροές αυτές θα έχουν ως λογικά αποτελέσματα, την επακόλουθη αύξηση του
αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Κατά λογική συνέπεια, ο ΕΣ.1.1.1 είναι εφικτό να επιτευχθεί
μέσω των αποτελεσμάτων αυτών που θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των αναγκών του ΑΠ / ΘΣ 1. Η
μετάβαση αυτή θα επιδέχεται εξέταση μέσω της αποτίμησης τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας
του παραγόμενου ερευνητικού έργου. Ο ειδικός δείκτης αποτελέσματος που προτείνεται θα μπορούσε
να έχει ορισμό «Αριθμός εργαστηρίων / ερευνητικών ομάδων που δημιουργήθηκαν με ερευνητικό
αντικείμενο σχετικό με τους τομείς προτεραιότητας της ΠΔΜ.
Ε.Π. 1β Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης …
ΕΣ.0121 Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δ.1.2.1.1 Δράσεις συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων
Δ.1.2.1.2 Δράσεις προώθησης της δικτύωσης ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
ΕΣ.1.2.2 Προαγωγή της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας
Δ.1.2.2.1 Παροχή κινήτρων για στροφή στην έρευνα και καινοτομία - προώθηση της καινοτομίας των
επιχειρήσεων με κουπόνια καινοτομίας
Δ.1.2.2.2 Ενίσχυση καινοτομίας - Προαγωγή Κέντρων Ικανότητας Εξειδίκευσης (CompetenceCenters)
Δ.1.2.2.3 Δημιουργία νέων τεχνοβλαστών (Spinoff)
Δ.1.2.2.4 Χρήση καινοτόμων μηχανισμών οικονομικής στήριξης της έρευνας (Living Labs)
Οι δράσεις, που σχεδιάστηκαν να εξυπηρετήσουν τους ειδικούς στόχους της Ε.Π.1β, θα έχουν ως εκροές
τον αριθμό επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα. Οι νεοδημιουργηθείσες
συνεργασίες και επενδύσεις σε Ε&Κ αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη των δυο ειδικών στόχων που αφορούν
την προαγωγή της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και της μεταφοράς αυτών στις
επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των
αναγκών που έχουν αποτιμηθεί για τον 1ο θεματικό στόχο.

ΑΠ 2 / ΘΣ 2
Ε.Π.2γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία
ΕΣ.0211 Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Δ.2.3.1.1 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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Δ.2.3.1.2 Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης
Δ.2.3.1.3 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου
Δ.2.3.1.4 Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης
Οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα έχουν ως εκροές τον αριθμό των υπηρεσιών και των εφαρμογών που θα
παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι νεοδημιουργηθείσες εφαρμογές και υπηρεσίες αναμένεται να έχουν ως
αποτέλεσμα την αύξηση επισκεψιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών από πολίτες και επιχειρήσεις (αύξηση
των εξυπηρετούμενων πολιτών της ΠΔΜ (κυρίως κατοίκων σε δυσπρόσιτες περιοχές) αναφορικά με
υπηρεσίες). Τέλος, αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί η αύξηση των οικονομικών μεγεθών που αφορούν
τον τουριστικό τομέα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού
στόχου 2.1.1. Επιπρόσθετα, η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των
αναγκών που έχουν αποτιμηθεί για τον 1ο θεματικό στόχο. Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη για την έγκαιρη
συλλογή στοιχείων που θα καθιστούν ικανή την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων
(λεπτομερή οικονομικά στοιχεία για ΑΠΑ, ΑΕΠ, απασχόληση στον τουρισμό, αριθμός ωφελούμενων
πολιτών και επιχειρήσεων από νέες υπηρεσίες, μείωση γραφειοκρατικού κόστους σε ώρες κτλ.).

ΑΠ 3 / ΘΣ 3
Ε.Π. 3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων
ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων
ΕΣ.0311 Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δ.3.1.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και
τεχνολογίας, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της ΠΔΜ όπως αναδεικνύονται στο Σχέδιο
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ
Δ.3.1.1.2 Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της παραγωγικής τους
δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία
Δ.3.1.1.3 Ενίσχυση δομής και επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (Incubator)
Δ.3.1.2.1 Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων
Οι αναμενόμενες εκροές των δράσεων που σχεδιάζεται να εξυπηρετήσουν τους 2 ειδικούς στόχους της
Ε.Π.3α συμπεριλαμβάνουν τον αριθμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, τον αριθμό των επιχειρήσεων
που συμμετέχουν σε θερμοκοιτίδες, το ύψος της χρηματοδότησης κτλ. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα
αυτών των εκροών περιλαμβάνουν με λογική μετάβαση τον αριθμό των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν
εξαιτίας των δράσεων, την αύξηση της ΑΠΑ/ΑΕΠ/Απασχόλησης των ωφελούμενων /νεοϊδρυθέντων
επιχειρήσεων, καθώς και την αύξηση του αριθμού των φορέων που αυξάνουν τις ικανότητες στήριξης
της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να είναι ικανά να συμβάλουν
στην επίτευξη των ειδικών στόχων καθώς και στην κάλυψη των σχετικών αναγκών του 3ου θεματικού
στόχου.
Ε.Π.3δ Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
ΕΣ.0321 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
Δ.3.2.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων & συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση
στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες
Οι δράσεις, που σχεδιάστηκαν να εξυπηρετήσουν τους ειδικούς στόχους της Ε.Π.3β, θα έχουν ως εκροές
τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται και την αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που
ενισχύονται. Οι ενισχυμένες επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την Αύξηση του ποσοστού
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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εξαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Επιπλέον το αποτέλεσμα σε οικονομική διάσταση θα
είναι η αύξηση της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν γίνει οι επενδύσεις και που
συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα με εξωστρεφή χαρακτήρα και έμφαση σε τοπικά προϊόντα.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου αφορούν την που
αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα
συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών που έχουν αποτιμηθεί για τον 3ο θεματικό στόχο.
Αναφορικά με την αξιολόγηση και εξέταση των αποτελεσμάτων των δράσεων, επισημαίνεται η ανάγκη
για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων (λεπτομερή οικονομικά στοιχεία για ΑΠΑ, ΑΕΠ, απασχόληση, νέα
προϊόντα που βγήκαν στην αγορά, επιχειρήσεις σε συνεργατικά σχήματα κτλ.).

ΑΠ / ΘΣ 4
Ο ΘΣ 4 στοχεύει σε δύο ΕΠ την 4γ και 4στ. Η επενδυτική προτεραιότητα 4γ περιλαμβάνει έναν ΕΣ
τον 4.2.1,. Εκροές αποτελούν η πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και ο αριθμός δημοσίων κτιρίων
που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ. . Οι δράσεις του ΕΣ 4.2.1 έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των δημόσιων κτιρίων στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα και τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του κόστους ενέργειας στο συνολικό κόστος
λειτουργίας των δημόσιων κτιρίων. Τα αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται στην προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κυρίως στις δημόσιες υποδομές, .
Η επενδυτική προτεραιότητα 4στ περιλαμβάνει μόνο τον ΕΣ 4.3.1. Ως εκροή θεωρείται η ετήσια μείωση
των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από τις δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του CO2 των ΑΗΣ.
Αποτέλεσμα αποτελεί η μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα και εξυπηρετεί την ανάγκη για μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της προώθησης της καθαρής
παραγωγής ενέργειας και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

ΑΠ 5 / ΘΣ 5
Η μοναδική επενδυτική προτεραιότητα 5β του ΘΣ περιλαμβάνει έναν ΕΣ, τον 5.1.1 με εκροές τον
πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα και τον πληθυσμό που ωφελείται από μέτρα
δασικής προστασίας. Οι εκροές προκύπτουν από τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης
πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων. Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται στην
αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία που ανταποκρίνεται στις κύριες
διατυπωμένες ανάγκες της ΕΠ. Παρατηρείται λογική μετάβασης εκροών – αποτελεσμάτων και στόχων
του ΕΣ.

ΑΠ 6 / ΘΣ 6
Η επενδυτική προτεραιότητα 6β περιλαμβάνει δύο ΕΣ, τον 6.1.1 και τον 6.1.2. Για τον πρώτο ΕΣ
αναμενόμενες εκροές αποτελούν κυρίως ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή
νερού και δευτερευόντως οι διάφορες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης
του ΥΔ Δ. Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις δράσεις με έργα επέκτασης και
αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού (ποσοστό πληθυσμού
που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού). Οι εκροές μέσω των δράσεων εξυπηρετούν
τις διαπιστωμένες ανάγκες. Για το δεύτερο ΕΣ εκροές αποτελούν αποκλειστικά ο πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων και το μήκος αποχετευτικού δικτύου. Τα
αποτελέσματα είναι το ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.2 και τη βασική ανάγκη για ολοκλήρωση των
υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
καθώς και.
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Η επενδυτική προτεραιότητα 6γ περιλαμβάνει έναν ΕΣ, τον 6.2.1 με εκροές τις δράσεις ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και τη
λειτουργική τους δικτύωση αλλά και την ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, αλλά
και προβολής προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ.. Οι εκροές συσχετίζονται με τις
προτεινόμενες δράσεις και οδηγούν στα αποτελέσματα που αποτελούν η αύξηση της επισκεψιμότητας
πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας . Τα αποτελέσματα εξυπηρετούν το στόχο της ΕΠ
δηλαδή της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και της πολιτισμικής κληρονομιάς και τη σύνδεση
τους με την τουριστική ανάπτυξη.
Η επενδυτική προτεραιότητα 6δ περιλαμβάνει έναν ΕΣ, τον 6.3.1 με εκροές την επιφάνεια οικοτόπων
που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης. Αναμενόμενο αποτέλεσμα
αποτελεί το ποσοστό προστατευόμενων περιοχών που διασφαλίζεται η προστασία και η χρηστή
διαχείριση. Η εφαρμογή των δράσεων οδηγεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΠ.
Η επενδυτική προτεραιότητα 6ε περιλαμβάνει έναν ΕΣ, τον 6.4.1 με εκροές τον πληθυσμό που ζει σε
περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης όπου πραγματοποιούνται δράσεις Δράσεις
βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, καταγραφή, παρακολούθησης και μείωσης του θορύβου,
περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάκτησης του οικιστικού ιστού, προστασία των ελεύθερων χώρων, δημιουργία
δικτύων ποδηλατοδρόμων - διαδρομών περιπάτου και δράσεων χωροταξικής και πολεοδομικής Οργάνωσης.. Τα

αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι εκτάσεις αστικών περιοχών που αναβαθμίζονται . Βασικές ανάγκες
αποτελούν η αναβάθμιση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στα αστικά κέντρα και σε
υποβαθμισμένες περιοχές και η αντιμετώπιση της ρύπανσης στις περιοχές δράσης της ΔΕΗ καθώς και
στις μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ που μπορεί να επιτευχθούν με την εφαρμογή των ολοκληρωμένων
χωρικών παρεμβάσεων.

ΑΠ 7 / ΘΣ 7
Η ικανοποίηση της ανάγκης Α.7.1 συνδέεται άμεσα με την επιλογή του ειδικού στόχου 7.1.1 και του
τύπου δράσεων ΤΔ.7.1. Έτσι, μέσω της ολοκλήρωσης των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, θα
εκπληρωθεί ο στόχος της βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το
ΔΕΔ-Μ και κατ’ επέκταση θα εξυπηρετηθεί η ανάγκη της ενίσχυσης της προσβασιμότητας /
προσπελασιμότητας της ΠΔΜ με εκτεταμένη συνδεσιμότητα με εθνικούς και διεθνείς εμπορικούς
προορισμούς. Ο τρόπος μετάβασης από τις παρεμβάσεις / τύπους δράσεων στην επίτευξη του ειδικού
στόχου και την εξυπηρέτηση της διαπιστωμένης ανάγκης κρίνεται εξαιρετικά πιθανός. Οι επιλεγέντες
δείκτες επίσης αντιπροσωπεύουν κατάλληλα τις εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων.
Αντίστοιχα, ο ειδικός στόχος 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» φαίνεται να καλύπτει ικανοποιητικά τις διαπιστωμένες ανάγκες Α.7.2-3 μέσω της
κατάλληλης επιλογής τύπου δράσεων, με εξαίρεση την ενίσχυση της πολυτροπικότητας, η οποία δεν
εμπεριέχεται, τουλάχιστον άμεσα, στην επιλογή των δράσεων. Ο τρόπος μετάβασης από τις παρεμβάσεις
/ τύπους δράσεων στην επίτευξη του ειδικού στόχου κρίνεται ότι είναι αρκετά πιθανός. Οι επιλεγέντες
δείκτες επίσης αντιπροσωπεύουν κατάλληλα τις εκροές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων.

ΑΠ 8/ΘΑ 8
Ο Ειδικός Στόχος του Άξονα συσχετίζεται ευθέως με την διάγνωση των προβλημάτων της αγοράς
εργασίας στην Δυτική Μακεδονία και εμπεριέχει τύπους δράσεων που επιδρούν στους προσδιοριστικούς
παράγοντες των προβλημάτων. Ο τρόπος μετάβασης από τις παρεμβάσεις / τύπους δράσεων στην
επίτευξη του Ειδικού Στόχου κρίνεται λογικός και τεκμηριωμένος βάσει της γνώσης για τις διεργασίες
στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο όπως όλες οι ενέργειες ενίσχυσης της
απασχόλησης συναρτώνται άμεσα με την αναστροφή της υφεσιακής δραστηριότητας και την επίτευξη
θετικών ρυθμών ανάπτυξης.
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ΑΠ 9/ ΘΣ 9
Παρά την μεγάλη διασπορά των Ειδικών Στόχων του Άξονα σε ομάδες δράσεων, διαπιστώνεται
ικανοποιητικός βαθμός ανταπόκρισης ως προς την διάγνωση των εξειδικευμένων και λεπτομερειακών
αναγκών του τομέα. Επισημαίνεται θετικά ο εμπλουτισμός και εμβάθυνση της ανάλυσης που καθιστούν
σαφή την επιχειρούμενη συσχέτιση μεταξύ των προτεινόμενων παρεμβάσεων και των συγκεκριμένων
προβλημάτων. Επίσης, λόγω της επαρκούς τεκμηρίωσης της ανάλυσης κρίνεται εφικτή η αποτίμηση του
τρόπου μετάβασης από τις παρεμβάσεις / τύπους δράσεων στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου.

ΑΠ 10 / ΘΣ 10
Ο Ειδικός Στόχος του Άξονα ανταποκρίνεται λεκτικά στη διατύπωση της ανάγκης στα πλαίσια του ΠΕΠ
ΔΜ, ωστόσο κρίνεται σκόπιμος ο περαιτέρω εμπλουτισμός και εμβάθυνση της ανάλυσης ώστε να
καθίσταται σαφής και ολοκληρωμένη η επιχειρούμενη συσχέτιση μεταξύ της παρέμβασης και
συγκεκριμένου προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της χρηματοδότησης και τις διαστάσεις των
αναγκών / προβλημάτων.
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1.4. Οριζόντιες αρχές ισότητας και αειφόρου ανάπτυξης
H παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των οριζόντιων αρχών για την ισότητα των
ευκαιριών και της μη διάκρισης, ως μέρος της στρατηγικής του προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει την
εκτίμηση σε ποιο βαθμό οι ειδικοί στόχοι και οι τύποι της δράσης του ΠΕΠΔΜ 2014-2020 θα συμβάλει
στην εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ο εκ των προτέρων αξιολογητής έχει
διαμορφώσει την εκτίμηση γύρω από τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα:





Με ποιους τρόπους συμπεριάλαβε το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα μέτρα για την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων;
Πώς συμβάλλει το πρόγραμμα στην υλοποίηση αυτών των οριζόντιων αρχών;
Πώς συμβάλλει το πρόγραμμα στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Ποιες ρυθμίσεις έχουν αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του
φύλου;

Τουτές οι οριζόντιες αρχές (ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρόληψη των διακρίσεων και της
βιώσιμης ανάπτυξης) έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του προγράμματος. Ενσωματώθηκαν στο
πρόγραμμα από την αρχή ως σημεία 11.2 και 11.3 του ΠΕΠ ΔΜ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που
αποδεικνύουν τη διάσταση του φύλου και την πρόληψη των διακρίσεων και λήφθηκαν υπόψη στην
κοινωνικο-οικονομική ανάλυση κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος η οποία περιλάμβανε
διαβούλευση με την ισότητα των φορέων / οργανισμών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Με βάση
τα παραπάνω στοιχεία, είναι σαφές ότι το πρόγραμμα έχει λάβει αυτές τις οριζόντιες αρχές υπόψη κατά
τον σχεδιασμό του προγράμματος.
Το ΠΕΠΔΜ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει αυτές τις οριζόντιες αρχές σε όλο το πρόγραμμα στο σύνολό
του. Η συμβολή του προγράμματος στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν
περιορίζεται σε γενική αναφορά, αλλά με σαφείς στόχους που καθορίστηκαν και συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των επιμέρους αναπτυξιακών δράαεων. Επίσης,
προβλέπονται ορισμένες ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε
επίπεδο προγράμματος τόσο και σε επίπεδο λειτουργίας όσο και στην εφαρμογή και τις διαδικασίες
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έτσι, η εκ των προτέρων αξιολογητής αξιολογεί ότι το πρόγραμμα
έχει επαρκείς ενέργειες που αφορούν την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης
σε όλα τα στάδια του προγράμματος.
Πέρα από τις γενικές διατάξεις για την έμμεση εξέταση τόσο των αρχών που ισχύουν στους δέκα
θεματικούς στόχους του ΠΕΠ ΔΜ, η επισκόπηση της στρατηγικής ΠΕΠ ΔΜ δείχνει ότι οι περισσότεροι
από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και τα συναφή είδη δράσης τους στο πλαίσιο Αξόνων
Προτεραιότητας με τίτλο «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς», «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων», και «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» κυρίως δεν θεωρούν ρητώς τις αρχές της προώθησης των ίσων ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η πρόληψη των διακρίσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, το μηεξέταση και μη εφαρμογή είναι αποδεκτή και μπορεί να δικαιολογηθεί από τους ακόλουθους δύο λόγους:




η θεματική εστίαση αυτών των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος (δηλαδή η οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων) καλύπτει
θεματικές περιοχές που δεν έχουν άμεση σχέση με την οριζόντια αρχή των ίσων ευκαιριών και
της μη διάκρισης,
οι σχετικές μορφές δράσης στο πλαίσιο αυτών των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος
δεν συνεπάγεται προφανή κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, ή δεν προσφέρουν τη δυνατότητα
να προωθούν ενεργά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ή να εξασφαλιστεί η
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ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια της φάσης επιχειρησιακής εφαρμογής.
Αντίθετα, οι περιγραφές των «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»,
«Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»
και «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» περιλαμβάνονται σαφείς
αναφορές ότι και οι δύο αρχές λαμβάνονται άμεσα υπόψη και επίσης ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί μια
ενεργή υποστήριξη για την έμπρακτη εφαρμογή τους. Οι δε Θ.Σ. 8, 9 και 10 εκ φύσεως αναφέρονται σε
ζητήματα ισότητας και «μη διάκρισης» ευάλωτων ή μειονεκτούντων ομάδων και προβλέπουν θετικές
δράσεις για την τήρηση της αρχής της ισότητας. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμος ο καλύτερος προσδιορισμός
των ευάλωτων ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.
H ΕΕ υιοθέτησε τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκαίτεμποργκ
το 2001 προσθέτοντας την περιβαλλοντική διάσταση στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 7. Η στρατηγική
αυτή αναθεωρήθηκε το 2006 που καθόρισε 7 κύριες προκλήσεις και αντίστοιχους γενικούς στόχους,
επιχειρησιακούς στόχους και δράσεις8. Οι γενικοί στόχοι των επτά κύριων προκλήσεων είναι:
Αλλαγή του κλίματος και καθαρή ενέργεια
Να περιοριστούν οι κλιματικές αλλαγές καθώς και το κόστος και οι αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία
και το περιβάλλον
Βιώσιμες μεταφορές
Να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανάγκες ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον
Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
Βελτίωση της διαχείρισης και αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αναγνωρίζοντας
την αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος
Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
Προώθηση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής
Δημόσια υγεία
Η προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση της προστασίας έναντι των κινδύνων που
απειλούν την υγεία
Κοινωνική ένταξη, δημογραφία και μετανάστευση
Δημιουργία μιας κοινωνίας κοινωνικής ένταξης με συνυπολογισμό της αλληλεγγύης μεταξύ και εντός των
γενεών και εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ως προϋπόθεση διαρκούς
προσωπικής ευημερίας
Παγκόσμια φτώχεια και προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης
Ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο και μέριμνα ώστε οι εσωτερικές
και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβιβάζονται με την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη
και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της
Το ΠΕΠ ΔΜ αναφορικά με τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του για τους Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3
δεν προβλέπει ειδικά μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
Council, 2001. Göteborg European Council 15 and 16 June 2001. Presidency conclusion (SN 200/1/01
REV 1).
8Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006. Σημείωμα: Επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο
ανάπτυξη - ανανεωμένη στρατηγική. Βρυξέλες (10917/2006).
7European

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.- ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ’ «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 – 2020»

καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπλέον δεν
αναφέρονται θετικές δράσεις για την τήρηση της αρχής της ισότητας. Οι παραπάνω ελλείψεις είναι
δικαιολογημένες εξαιτίας της φύσης των θεματικών στόχων 1, 2, 3 και των αντίστοιχων επενδυτικών
προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων και δράσεων που δεν εμφανίζουν πτυχές στις οποίες είναι πιθανό το
να υπάρξουν διακρίσεις ή ανισότητες.
Η στρατηγική και η στοχοθεσία του ΠΕΠ στους 3εις πρώτους άξονες προτεραιότητας αναφέρεται στο
ότι έλαβε υπόψη την στρατηγική RIS3 που η ίδια σαν διαδικασία εμπεριέχει διαδικασίες διαβούλευσης
και προβλέπει την συμμετοχή σχετικών φορέων. Πέραν αυτής της αναφοράς δεν τεκμηριώνεται κάποια
άλλη διαδικασία διαβούλευσης εξειδικευμένη προς τον σχεδιασμό του ΠΕΠ στα πλαίσια της ανάπτυξης
της στρατηγικής των 3ων πρώτων θεματικών στόχων. Τέλος στα πλαίσια των ΘΣ 1, 2 και 3 δεν
εντοπίζεται κάποια αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη.
Στο ΠΕΠ υπάρχουν σαφής αναφορές που καλύπτουν τους γενικούς στόχους της στρατηγικής για τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:




όλες οι ΕΠ του ΘΣ 4 σχετίζονται με την κύρια πρόκληση «αλλαγή του κλίματος και καθαρή
ενέργεια»
η μοναδική ΕΠ του ΘΣ 5 σχετίζεται με την κύρια πρόκληση «αλλαγή του κλίματος και καθαρή
ενέργεια»
όλοι οι ΕΣ του ΘΣ 6 σχετίζονται με την κύρια πρόκληση «διατήρηση και διαχείριση των φυσικών
πόρων»

Οι αναφορές σε ζητήματα ισότητας και βιώσιμης ανάπτυξης δε σχετίζονται άμεσα με τον Θ.Σ.7. Θα
μπορούσε να υπάρχει στο σχέδιο του ΠΕΠ αναφορά στο αν και κατά πόσο οι προγραμματιζόμενες
παρεμβάσεις επηρεάζουν ή όχι προστατευόμενες ή ευαίσθητες περιοχές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.1. / 2.2 Καταλληλότητα και σαφήνεια των προτεινόμενων δεικτών του
προγράμματος
Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, ως εκ
τούτου, η μέτρηση της προόδου και των επιτευγμάτων του Προγράμματος διαδραματίζει αποφασιστικό
ρόλο και η δημιουργία ενός επαρκούς συστήματος μέτρησης έχει γίνει ολοένα και πιο απαραίτητη. Οι
δείκτες είναι ο πυρήνας του συστήματος μέτρησης και αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για
να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι επιδιωκόμενοι στόχοι έχουν επιτευχθεί με δράσεις ή από το Πρόγραμμα
στο σύνολό του. Συνδέονται μεταξύ τους με τις αιτιώδεις αλληλουχίες της λογικής παρέμβασης του ΠΕΠ
ΔΜ.
Αποτελεί καθοριστικής σημασίας οι δείκτες να λαμβάνουν υπόψη την έμφαση στην επίτευξη της
αλλαγής. Ως αλλαγή μπορεί να οριστεί η επιθυμητή μετάβαση σε νέο καθεστώς για κάθε μία επιλεγμένη
μεταβλητή. Οι Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος πρέπει να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
προσδίδουν νοηματικά αυτήν την αλλαγή. Η γενική επιδίωξη είναι ότι η αλλαγή στην οποία το
Πρόγραμμα επικεντρώνεται, συσχετίζεται με τις συνθήκες στην περιοχή του Προγράμματος, αλλά και
αντιμετωπίζονται μέσω του ΠΕΠ. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει, εάν οι στόχοι είναι σχετικοί και ρεαλιστικοί,
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της επιρροής του Προγράμματος. Ωστόσο, το Πρόγραμμα είναι πιο
πιθανό να μην είναι η μόνη διαδικασία η οποία θα επηρεάσει τα αποτελέσματα.
Μέρος της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προγράμματος είναι να ελέγξει την «καταλληλότητα» της
δομής και ιεραρχίας τους στόχους και τους δείκτες που προσδιορίζονται από το Πρόγραμμα,
λαμβάνοντας υπόψη:



εάν υπάρχουν σαφείς αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των προτεινόμενων εκροών και αποτελεσμάτων
του Προγράμματος,
τη διαχειρισιμότητα και τη χρησιμότητα του συστήματος δεικτών.

Ο κύριος σκοπός της λογικής της παρέμβασης είναι να συσχετίζει εισροές με τη μορφή δράσεων που
στηρίζονται από το ΠΕΠ με τις στοχευμένες εκροές και τα αποτελέσματα του. Οι δείκτες
αποτελεσμάτων πρέπει να είναι ακριβείς και σχετικοί με τους συγκεκριμένους Ειδικούς Στόχους. Δεν
πρέπει να είναι ευρύτεροι εννοιολογικά από τους συγκεκριμένους στόχους. Σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να αποδίδουν
την αλλαγή που πρόκειται να παραχθεί από το Πρόγραμμα, έχουν μια αρχική τιμή και τιμή στόχο
διατυπωμένη ποιοτικά ή ποσοτικά, ιδανικά παρέχεται ένας δείκτης αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο,
αφορούν το σύνολο του στόχου «πληθυσμός», δηλαδή της περιοχής του Προγράμματος, ένα
γεωγραφικό τμήμα της περιοχής του Προγράμματος, ή ενός κλάδου ή τομέα εντός της περιοχής του
Προγράμματος - και όχι μόνο τους δικαιούχους του, και να κάνουν χρήση των αξιολογήσεων για την
εκτίμηση της συνεισφοράς του σχετικού Προγράμματος σε άλλους παράγοντες.
Οι δείκτες εκροών αποσκοπούν στην αποτύπωση της προόδου στην εφαρμογή του Προγράμματος.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δείκτες εκροών:






πρέπει να αντικατοπτρίζει τις άμεσες δραστηριότητες (αγαθά και υπηρεσίες) της επενδυτικής
προτεραιότητας (τι πόροι που δαπανώνται για, π.χ. υιοθέτηση / εφαρμογή κτίριο χαμηλής
ενεργειακής υλικά),
μπορεί να είναι ειδικοί ανά Πρόγραμμα, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες και
κατά περίπτωση μπορούν να έχουν τιμές βάσης μηδενικές,
σχετίζονται με τα πιο συχνά υλοποιούνται δράσεις,
έχουν ορόσημα και στόχους, οι οποίοι είναι σαφείς και ρεαλιστικές.
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Ο διαχωρισμός των εκροών από τα αποτελέσματα είναι συχνά ένα δύσκολο θέμα. Στη θεωρία, οι εκροές
είναι πιο στενά (άμεσα) σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες του Προγράμματος, ενώ τα αποτελέσματα
αντιπροσωπεύουν τις ευρύτερες αλλαγές που το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει. Οι
προτεινόμενοι δείκτες εκροών έχουν αναπτυχθεί σημαντικά κατά την περίοδο σύνταξης λαμβάνοντας
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την παραγωγή, περιλαμβάνει κοινούς
δείκτες σε επιλεκτική μελετημένη θέματος και μόνον εφόσον αφορά το Ειδικό Στόχο, περιλαμβάνει
ειδικούς δείκτες προγράμματος για να συλλάβει τις βασικές πτυχές των παρεμβάσεων και έχουν οριστεί
σύμφωνα με τις λογικές παρέμβασης του Προγράμματος. Ωστόσο, τα ακόλουθα σημεία μπορεί ακόμα
να αξίζει να εξεταστεί: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατό να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός
των δεικτών εκροών, π.χ. σε σχέση με τους κοινούς δείκτες, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διατύπωση
του δείκτη θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κάπως ασαφής και ενδεχομένως να είναι δύσκολο να
υλοποιηθεί.
Ο στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον οι προτεινόμενοι δείκτες
αποτελέσματος και εκροών Προγράμματος είναι SMART: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, διαθέσιμοι / εφικτοί
από άποψη οικονομικής αποδοτικότητας, συναφείς με το Πρόγραμμα και χρονικά καθορισμένοι. Η
εκτίμηση των δεικτών της OPCC μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Πίνακες Επικύρωσης):
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Πίνακας 16. ΠΕΠ ΔΜ, Δείκτες Εκροών, Επικύρωση Κριτηρίων SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1

1
1.1
(1α)
111

111

1.2
(1β)
ΕΣ
121

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ενίσχυση ερευνητικών
T2101
Ειδικός
Ερευνητικές
3
Ναι
Ναι
Ναι
υποδομών για την προώθηση Ερευνητικές
Υποδομές
της έρευνας και της
Υποδομές που
καινοτομίας σε τομείς
ενισχύονται /
προτεραιότητας της
αναβαθμίζονται
στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Ενίσχυση ερευνητικών
CO25 Αριθμός
Κοινός
Ισοδύναμα
30
Ναι
Ναι
Ναι
υποδομών για την προώθηση ερευνητών που
Πλήρους Χρόνου
της έρευνας και της
εργάζονται σε
καινοτομίας σε τομείς
βελτιωμένες
προτεραιότητας της
εγκαταστάσεις
στρατηγικής έξυπνης
ερευνητικών
εξειδίκευσης της Περιφέρειας υποδομών
Προαγωγή επιχειρηματικών
επενδύσεων στην Ε&Κ,
ανάπτυξης δεσμών και
συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και
του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης
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Δείκτης Εκροής

CO26 Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά
ινστιτούτα

Κοινός
/
Ειδικός

Κοινός

Μονάδα
Μέτρησης

Επιχειρήσεις

Τιμή Στόχου

16

63

Ναι

Ναι

Ναι

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων
Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή και ορισμός ειδικού
δείκτη εκροής που είναι
συνδεδεμένος επιτυχώς με τις
ενδεικτικές σχεδιαζόμενες
δράσεις. Η τιμή στόχου εκτιμάται
ως επιτεύξιμη.

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής - Για την τιμή στόχου
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να
βελτιωθεί η τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους βάσει και στοιχείων από
το ΠΕΠ ΔΜ 2007-2013 ή άλλες
παρόμοιες παρεμβάσεις - μελέτες.
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής που είναι συνδεδεμένος
επιτυχώς με τις ενδεικτικές
σχεδιαζόμενες δράσεις.
Αναφορικά με την τιμή στόχου
εκτιμάται ότι είναι ρεαλιστική η
τιμή και υπάρχει σχετική
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας
υπολογισμού της με αναφορά σε
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Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

121

2

3

2
2.1
(2γ)

3
3.1
(3α)
311

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

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

CO27 Ιδιωτικές
επενδύσεις που
αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη
στον τομέα της
καινοτομίας ή της
έρευνας και
ανάπτυξης

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Κοινός

Ευρώ

Τιμή Στόχου

2.000.000

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος
Ναι

Ναι

Ναι

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Ναι

Ναι

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

χρήση μοναδιαίου κόστους
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής που είναι συνδεδεμένος
επιτυχώς με τις ενδεικτικές
σχεδιαζόμενες δράσεις.
Αναφορικά με την τιμή στόχου
εκτιμάται ότι είναι ρεαλιστική η
τιμή και υπάρχει σχετική
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας
υπολογισμού της με αναφορά σε
χρήση μοναδιαίου κόστους

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
T2102 Αριθμός
Ειδικός
Ψηφιακές
20
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή και ορισμός ειδικού
ψηφιακών
Υπηρεσίες
δείκτη εκροής που είναι
υπηρεσιών που
συνδεδεμένος επιτυχώς με τις
δημιουργούνται /
ενδεικτικές σχεδιαζόμενες
αναβαθμίζονται
δράσεις. Αναφορικά με την τιμή
στόχου εκτιμάται ότι είναι
ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Αύξηση των επιχειρηματικών
CO01 Αριθμός
Κοινός
Επιχειρήσεις
240
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
επενδύσεων, με έμφαση
επιχειρήσεων που
Εκροής. Αναφορικά με την τιμή
στην καινοτομία και στους
ενισχύονται
στόχου εκτιμάται ότι είναι
Ενίσχυση των εφαρμογών
ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

τομείς προτεραιότητας του
σχεδίου στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
311

CO02 Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορήγηση

Κοινός

Επιχειρήσεις

220

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

311

CO04 Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη
οικονομική
στήριξη

Κοινός

Επιχειρήσεις

20

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

CO01 Αριθμός
επιχειρήσεων που
ενισχύονται

Κοινός

Επιχειρήσεις

70

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

312

Ενίσχυση δομών και
υποδομών στήριξης
ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και
εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων
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Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Αναφορικά με την τιμή
στόχου εκτιμάται ότι είναι
ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Αναφορικά με την τιμή
στόχου εκτιμάται ότι είναι
ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Αναφορικά με την τιμή
στόχου εκτιμάται ότι είναι
ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

312

3.2
(3δ)
1

4

4
4.2
(4γ)

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

CO02 Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορήγηση

Κοινός

Επιχειρήσεις

70

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος
Ναι
Ναι
Ναι

Αριθμός
επιχειρήσεων που
ενισχύονται

Κοινός

Επιχειρήσεις

70

Ναι

Ναι

Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
ενισχύονται

Κοινός

Ισοδύναμα
Πλήρους Χρόνου

50

Ναι

Ναι

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Ναι

Ναι

Μερι
κώς

Ναι

Ναι

Μερι
κώς

Ναι

Ναι

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Αναφορικά με την τιμή
στόχου εκτιμάται ότι είναι
ρεαλιστική η τιμή και υπάρχει
σχετική τεκμηρίωση της
μεθοδολογίας υπολογισμού της με
αναφορά σε χρήση μοναδιαίου
κόστους.
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των
επιχειρήσεων

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής - Εκτιμάται ότι θα
μπορούσε να ενισχυθεί η
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας
υπολογισμού της τιμής στόχου.
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής - Εκτιμάται ότι θα
μπορούσε να ενισχυθεί η
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας
υπολογισμού της τιμής στόχου.

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
Μείωση
Κοινός
% Τόνων
550,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
εκπομπών αερίων
Ισοδύναμου CO2
Εκροής και υπολογισμός τιμή
θερμοκηπίου:
στόχου
Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση
των εκπομπών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1

4.3
(4στ)
1

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

των αερίων
θερμοκηπίου
Ανανεώσιμες
Κοινός
MW
3,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
πηγές ενέργειας:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
Αύξηση της ενεργειακής
Ενεργειακή
Κοινός
kwh/έτος
2.200.000
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ
απόδοση:Μείωση
στις υποδομές του δημόσιου
της ετήσιας
τομέα
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων
Αριθμός
Ειδικός
Αριθμός
60,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
δημοσίων κτιρίων
που βελτιώνουν
την ενεργειακή
απόδοση και
χρήση ΑΠΕ
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και
Ανάπτυξη τεχνολογικών
εφαρμογών δέσμευσης και
αξιοποίησης του διοξειδίου
του άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής
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Μείωση
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση
των εκπομπών

Κοινός

% Τόνων
Ισοδύναμου CO2

5.500,00
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Ναι

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Η μονάδα μέτρησης θα
πρέπει να είναι σε MW και όχι σε
νοικοκυριά

Ναι

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής και υπολογισμός τιμή
στόχου

Ναι

Κατάλληλη επιλογή του Ειδικού
Δείκτη και ο υπολογισμός της
Τιμής Στόχου. Πιθανή χρήση
μοναδιαίου κόστους με βάση
στοιχεία προγραμματικής
περιόδου 2007 -2013
της υιοθέτησης αυτών
Ναι

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής και υπολογισμός τιμή
στόχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

5

6

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

5
5.1
(5β)
1

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

ενέργειας

των αερίων
θερμοκηπίου

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών
Βελτίωση της πρόληψης,
αντιμετώπισης και
διαχείρισης των κινδύνων με
έμφαση στους φυσικούς
κινδύνους

6
6.1
(6β)
1

Κοινός
/
Ειδικός

Πρόληψη και
Κοινός
Άτομα
25.000,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
διαχείριση
κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από
αντιπλημμυρικά
μέτρα
Πρόληψη και
Κοινός
Άτομα
95.000,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
διαχείριση
κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από
μέτρα δασικής
προστασίας
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Ορθή επιλογή Κοινού Δείκτη
Εκροής. Ρεαλιστική εκτίμησητιμής
στόχου σύμφωνα με
κατευθύνσεις του σχεδιασμού για
την αντιπλημμυρική προστασία
του Υδατικού Διαμερίσματος
Αποτελεί απαραίτητη επιλογή
κοινού δείκτη για τις
προτεινόμενες δράσεις

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Βελτίωση της διαχείρισης
Ύδρευση:
Κοινός
Άτομα
20.000,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή του Κοινού Δείκτη.
των υδατικών πόρων
Ο υπολογισμός της τιμής στόχου
Πρόσθετος
σύμφωνα με το σχέδιο
προκύπτει από διαπιστωμένες
πληθυσμός που
διαχείρισης λεκανών
ανάγκες και προτεραιότητες
εξυπηρετείται
απορροής της Περιφέρειας
από βελτιωμένες
υπηρεσίες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

ύδρευσης
Κατασκευή βελτίωση
αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης

2

6.3
(6γ)
1

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

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων
Μήκος
αποχετευτικού
δικτύου

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Ειδικός

Χιλιόμετρα

150,00

Ναι

Ναι

Κοινός

ισοδύναμο
πληθυσμού

24.000

Ναι

Ειδικός

Χιλιόμετρα

240,00

Ναι

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή του Ειδικού Δείκτη.
Ο υπολογισμός της τιμής στόχου
προκύπτει από διαπιστωμένες
ανάγκες με βάση τα πληθυσμιακά
κριτήρια του προηγούμενου
δείκτη.

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή κοινού δείκτη . Ο
υπολογισμός της τιμής στόχου
προκύπτει από τις προτεραιότητες
που θέτει η οδηγία της ΕΕ για την
επεξεργασία λυμάτων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή του Ειδικού δείκτη.
Ο υπολογισμός της τιμής στόχου
προκύπτει από τις ανάγκες με
βάση προτεραιότητες από την
οδηγία της ΕΕ για την
επεξεργασία λυμάτων

Ναι

Ορθή επιλογή του Κοινού Δείκτη.
Ωστόσο σε πολλές περιοχές
εφαρμογής δεν υφίστανται δομές
μέτρησης των επισκεπτών για τον
ακριβέστερο υπολογισμό της

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ενίσχυση της προστασίας και
ανάδειξης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και
σύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη
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Αειφόρος
Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού

Κοινός

επισκέψεις /έτος

100.000,00
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Ναι

Μερικ
ώς

Ναι

Ναι
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ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

επισκεπτών σε
ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής
κληρονομιάς και
πόλους έλξης
επισκεπτών
Δράσεις
αξιοποίησης και
ανάδειξης
φυσικής και
πολιτιστικής
κληρονομιάς
6.4
(6δ)
1

6.5
(6ε)

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

τιμής στόχου. Το στοιχείο αυτό
δημιουργεί δυσκολίες και στον
προσδιορισμό των επισκεπτών

Ειδικός

Δράσεις Τουρισμού

18,00

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Η επιλογή του δείκτη θεωρείται
ικανοποιητική.

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών
Βελτίωση της διαχείρισης
Φύση και
Κοινός
Εκτάρια
44.000,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή του Κοινού Δείκτη.
προστασίας και ανάδειξης
βιοποικιλότητα:
Υπολογισμός της τιμής στόχου με
των προστατευόμενων
Επιφάνεια
βάση την ολοκλήρωση της
περιοχών
οικοτόπων που
ενίσχυσης για την κάλυψη
ενισχύονται με
αναγκών σε προστατευόμενες
στόχο να
περιοχές
αποκτήσουν
καλύτερο
καθεστώς
διατήρησης
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1

7

7
7.1
(7α)
711

7.2
(7β)
721

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος με έμφαση
στις περιοχές
ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης

Αστική ανάπτυξη:
Πληθυσμός που
ζει σε περιοχές με
στρατηγικές
ολοκληρωμένης
αστικής
ανάπτυξης
Δημιουργία ή
ανάπλαση
υπαίθριων χώρων
αι σε αστικές
περιοχές

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κοινός

Άτομα

75.000,00

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος
Ναι
Ναι
Ναι

Κοινός

τετραγωνικά μέτρα

100.000,00

Ναι

Ναι

Ναι

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή του Κοινού Δείκτη.
Υπολογισμός της τιμής στόχου με
βάση καθορισμένες
προτεραιότητες

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή του Κοινού Δείκτη.
Υπολογισμός της τιμής στόχου με
βάση καθορισμένες
προτεραιότητες δράσεων σε
αστικές περιοχές

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Βελτίωση των μεταφορικών
υποδομών που συνδέουν την
Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

CΟ13 Οδικό
Κοινός
Χιλιόμετρα
6,70 / 6,70
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
δίκτυο:
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
Συνολικό μήκος
νέων οδών
CΟ13a Οδικό
δίκτυο:
Συνολικό μήκος
νέων οδών, εκ
των οποίων:
ΔΕΔ-Μ
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Βελτίωση της ποιότητας των
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CO14

Κοινός

Χιλιόμετρα

40,00
71

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
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Α
Π

8

9

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

8
8.1
(8iii)
1

9
9.1
(9α)
1

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

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

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμέ
νων ή
αναβαθμισμένων
οδών

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

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
Στήριξη της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας στους
τομείς προτεραιότητας του
σχεδίου στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Άνεργοι
συμπεριλαμβανομ
ένων και των
μακροχρόνια
ανέργων

Κ

Φυσικά Πρόσωπα

175

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση
από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
Βελτίωση - ολοκλήρωση των
Πληθυσμός που
Κ
Φυσικά Πρόσωπα
268.859
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
υποδομών Α’θμιας και
καλύπτεται από
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
Β’θμιας υγείας και πρόνοιας
βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας
Υποδομές
Ε
Αριθμός
8
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
μονάδων
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
φροντίδας Υγείας
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Α
Π

1
0

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

10.2
(9iii)
1

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
Αριθμός
Ε
Αριθμός
4
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υποδομών
Κοινωνικής
Φροντίδας
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

9
10.1
(9i)
1

Δείκτης Εκροής

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
Ενίσχυση της πρόσβασης
στην απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα που
βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας

Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας
ανήλικων τέκνων
Μειονεκτούντα
άτομα που
βιώνουν ή
κινδυνεύουν από
φτώχεια και
κοινωνικό
αποκλεισμό

Κ

Φυσικά Πρόσωπα

2.242

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Κ

Φυσικά Πρόσωπα

388

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Εντοπισμός και
καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων
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Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας

Κ

Φυσικά Πρόσωπα

75
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Ναι

Ναι

Ναι
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Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

10.3
(9iv)
1

10.4
(9v)
1

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

λόγω αναπηρίας ή ψυχικής
ανήλικων τέκνων
ασθένειας
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
Βελτίωση προσβασιμότητας
Μειονεκτούντα
Κ
Φυσικά Πρόσωπα
155
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
και συμμετοχή
άτομα που
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
μειονεκτούντων ατόμων στα αποκτούν
αγαθά της υγείας και της
πρόσβαση σε
πρόνοιας
υπηρεσίες
πρόνοιας
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
Προώθηση της κοινωνικής
Άνεργοι,
Κ
Φυσικά Πρόσωπα
55
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
οικονομίας και των
συμπεριλαμβανομ
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
κοινωνικών επιχειρήσεων
ένων των
μακροχρόνια
ανέργων
Αριθμός
Κ
Επιχειρήσεις
8
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Υψηλή ανταπόκριση στις
υποστηριζόμενων
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART
πολύ μικρών,
μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανο
μένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1
1

10
11.1
(10α)
1

1
2

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος

Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

οικονομίας
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ενίσχυση υποδομών όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης

12
1

Δείκτης Εκροής

Δυναμικότητα
των υποδομών
εκπαίδευσης που
ενισχύονται
Αριθμός
Υποδομών
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που
κατασκευάζονται
- βελτιώνονται
Αίθουσες
διδασκαλίας
προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που
κατασκευάζονται
- βελτιώνονται

Κ

Φυσικά Πρόσωπα

2.000

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Ε

Αριθμός

2

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Ε

Αριθμός

30

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των κριτηρίων SMART

Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΤΠΑ
Ενίσχυση της
αποτελεσματικής διαχείρισης
και εφαρμογής του
προγράμματος

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Δεν προσδιορίζεται δείκτης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1
3

12
1

Άξονες Προτεραιότητας /
Θεματικοί Στόχοι /
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης Εκροής

Κοινός
/
Ειδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Στόχου

Κριτήρια SMART
Συγκε Ποσ
Επιτ
κριμέ
οτικ
εύξι
νος
ά
μος
Μετ
ρήσι
μος
Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΚΤ

Ενίσχυση της
αποτελεσματικής διαχείρισης
και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)
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Σχε
τικ
ός

Χρονι
κά
Καθο
ρισμέ
νος

Παρατηρήσεις - Προτάσεις
Βελτίωσης

Δεν προσδιορίζεται δείκτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Πίνακας 17. ΠΕΠ ΔΜ, Δείκτες Αποτελεσμάτων, Επικύρωση Κριτηρίων SMART
Α
Π
1

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
1
1.1
(1α)

111

1.2
(1β)

121

Κριτήρια SMART
Ποσοτικά
Χρονικά
Παρατηρήσεις
Τιμή Βάσης
Τιμή Στόχου
Συγκεκριμέ
Επιτεύξι
Σχετικ
Μετρήσιμ
Καθορισμέ
- Προτάσεις
νος
μος
ός
ος
νος
Βελτίωσης
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ενίσχυση
Ορθή και
ερευνητικών
επιτυχής επιλογή
υποδομών για
και ορισμός
την προώθηση
ειδικού δείκτη
της έρευνας και
αποτελέσματος.
Τ2001
της καινοτομίας
Συνδέεται
Επιστημονικό
σε τομείς
επιτυχώς με τα
προσωπικό που
προτεραιότητας
αναμενόμενα
απασχολείται
της στρατηγικής
αποτελέσματα
στον τομέα της
Φυσικά
έξυπνης
118
185
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
των
Έρευνας,
Πρόσωπα
εξειδίκευσης της
σχεδιαζόμενων
Τεχνολογικής
Περιφέρειας
δράσεων. Τιμή
Ανάπτυξης και
στόχου εκτιμάται
Καινοτομίας
ως ρεαλιστική με
(ΕΤΑΚ)
βάση τις
σχεδιαζόμενες
παρεμβάσεις και
τις εκτιμήσεις της
ΕΔΑ ΠΔΜ.
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης …
Αύξηση της
Τ2002 Ποσοστό
Ορθή και
συμμετοχής των
επενδύσεων των
επιτυχής επιλογή
επιχειρήσεων σε
επιχειρήσεων σε
ειδικού δείκτη
προγράμματα
Έρευνα,
Ποσό
2850000
15000000
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
αποτελέσματος.
έρευνας,
Τεχνολογική
Συνδέεται
τεχνολογικής
Ανάπτυξη και
επιτυχώς με τα
ανάπτυξης και
αναμενόμενα
ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος
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Μονάδα
Μέτρησης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»
Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ
καινοτομίας σε
τομείς
προτεραιότητας
της στρατηγικής
έξυπνης
εξειδίκευσης της
Περιφέρειας

2

2
2.1
(2γ)

211

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Καινοτομία
(ΕΤΑΚ)

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης
αποτελέσματα
των
σχεδιαζόμενων
δράσεων. Τιμή
στόχου εκτιμάται
ως ρεαλιστική με
βάση τις
σχεδιαζόμενες
παρεμβάσεις και
τις εκτιμήσεις της
ΕΔΑ ΠΔΜ. Ο
ορισμός του θα
πρέπει να
αλλάξει ώστε να
μετρά ποσό και
όχι ποσοστό
όπως αναφέρεται
(πιθανότατα εκ
παραδρομής
στον ορισμό του
δείκτη)

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία
Βελτίωση των
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς
τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις

Τ2003 Αριθμός
χρηστών
ψηφιακών
εφαρμογών των
δημόσιων
υπηρεσιών
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Φυσικά
Πρόσωπα

80000

120000

Ναι

78

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Σωστή επιλογή
δείκτη. Έλαβε
υπόψη και τις
παρατηρήσεις
της αξιολόγησης.
Η τιμή στόχου
εκτιμάται ως
εφικτή με
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

3

3
3.1
(3α)

311

3.2
(3δ)

1

4

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης
δεδομένες τις
σχετικές εκροές.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Αύξηση των
Σωστή επιλογή
επιχειρηματικών
δείκτη. Έλαβε
επενδύσεων, με
υπόψη και τις
έμφαση στην
παρατηρήσεις
καινοτομία και
Τ2004
της αξιολόγησης.
στους τομείς
Επενδύσεις
Οι σχετικές τιμές
προτεραιότητας
επιχειρήσεων
εκτιμάται ότι
Ποσό
43.500.000
110.000.000
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
του σχεδίου
στους τομείς
έχουν αξιόπιστες
στρατηγικής
έξυπνης
στατιστικές
έξυπνης
εξειδίκευσης
πηγές.
εξειδίκευσης της
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Ενίσχυση του
εξωστρεφούς
προσανατολισμο
ύ των
επιχειρήσεων

Τ2005 Εξαγωγές
των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας

4
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Ποσό

450.000.000

650.000.000

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
79

Ναι

Σωστή επιλογή
δείκτη. Έλαβε
υπόψη και τις
παρατηρήσεις
της αξιολόγησης.
Οι σχετικές τιμές
εκτιμάται ότι
έχουν αξιόπιστες
στατιστικές
πηγές.
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Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
4.1
(4γ)

1

Κριτήρια SMART
Ποσοτικά
Χρονικά
Παρατηρήσεις
Τιμή Βάσης
Τιμή Στόχου
Συγκεκριμέ
Επιτεύξι
Σχετικ
Μετρήσιμ
Καθορισμέ
- Προτάσεις
νος
μος
ός
ος
νος
Βελτίωσης
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

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

4.2(
4στ)

1

5

5
5.1
(5β)
1

Δείκτης
Αποτελέσματος

Ποσοστό
συμμετοχής
δημόσιων
υποδομών στην
κατανάλωση
ενέργειας της
Περιφέρειας

Μονάδα
Μέτρησης

% MWh/έτος

7,8

7,00

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή η επιλογή
του δείκτη.
Ρεαλιστική
εκτί,ηση των
τιμών βάσης και
στόχου

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών
Ανάπτυξη
τεχνολογικών
εφαρμογών
δέσμευσης και
αξιοποίησης του
διοξειδίου του
άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών
σταθμών
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας

Ποσοστό
συμμετοχής των
ΑΗΣ στις εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα σε εθνικό
επίπεδο

%t
CO2/έτος

83

82,5

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή η επιλογή
του δείκτη.
Δυνατότητα
υπολογισμού
τιμών βάσης και
στόχου βε βάση
διαθέσιμα
στοιχεία

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών
Βελτίωση της
πρόληψης,
αντιμετώπισης

Ποσοστό
κάλυψης περιοχών
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Ποσοστό %

80

90,00

Ναι
80

Μερικώς

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή η επιλογή
του δείκτη..
Ανάγκη
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Κριτήρια SMART
Α
Π

6

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

και διαχείρισης
των κινδύνων
με έμφαση τους
φυσικούς
κινδύνους

με αντιπλημμυρική
προστασία

6

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης
επιβεβαίωσης
τιμών από
Σχέδιο
Διαχείρισης για
της πλημύρες
του ΥΔ.
Εξάρτηση από
εξωγενείς
παράγοντες π.χ
κλιματικές
μεταβολές.

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.1
(6β)

1

1

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Βελτίωση της
διαχείρισης των
Ποσοστό
υδατικών πόρων
πληθυσμού που
σύμφωνα με το
καλύπτεται με
%
Ορθή η επιλογή
σχέδιο
88
97,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
ασφαλή δίκτυα
πληθυσμού
του δείκτη.
διαχείρισης
παροχής πόσιμου
λεκανών
νερού
απορροής της
Περιφέρειας
Βελτίωση της
Ορθή η επιλογή
Ποσοστό
διαχείρισης των
του δείκτη.
πληθυσμού που
αστικών
καλύπτεται από
λυμάτων και της
%
δίκτυα και
74
85,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
προστασίας των
πληθυσμού
εγκαταστάσεις
υδάτινων
επεξεργασίας
αποδεκτών της
λυμάτων
Περιφέρειας με
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης

Ναι

Ορθή η επιλογή
του δείκτη.
Απαραίτητες οι
προσαρμογές
για τη
δυνατότητα
καταγραφής
επισκεπτών σε
φυσικούς και
πολιτιστικούς
πόρους της
Περιφέρειας.

έμφαση στους
οικισμούς Γ'
προτεραιότητας
6.2
(6γ)

1

6.3
(6δ)

1

6.4
(6ε)

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

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

Αριθμός
επισκεπτών
πολιτιστικών και
φυσικών πόρων
της Περιφέρειας

Φυσικά
Πρόσωπα

200.000

350.000

Ναι

Μερικώς

Ναι

Ναι

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών
Βελτίωση της
Ποσοστό
διαχείρισης,
προστατευόμενων
προστασίας και
περιοχών που
% έκτασης
Ορθή η επιλογή
ανάδειξης των
διασφαλίζεται η
προστατευόμ
του δείκτη.
37
60,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
προστατευόμεν
προστασία και η
ενων
Ρεαλιστική η
ων περιοχών
χρηστή διαχείριση
περιοχών
εκτίμηση τιμών
της Περιφέρειας
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1

7

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Βελτίωση του
αστικού
περιβάλλοντος
με έμφαση στις
περιοχές
ολοκληρωμένης
χωρικής
ανάπτυξης

Ποσοστό έκτασης
αστικών περιοχών
που αναβαθμίζεται

7
7.1
(7α)

711

7.2
(7β)

721

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

% έκτασης
αστικών
περιοχών

70,00

85,00

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή η επιλογή
του δείκτη.

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Βελτίωση των
μεταφορικών
υποδομών που
συνδέουν την
Περιφέρεια με το
ΔΕΔ-Μ

Τ2014
Χρονοαπόσταση
διαδρομής του
Υψηλή
κάθετου άξονα
ανταπόκριση με
της Εγνατίας
λεπτά
100,00
85,00
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
τα κριτήρια
Οδού
SMART
«Νίκη Φλώρινας Κοζάνης - όρια
Νομού Λάρισας»
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ενίσχυση της
σύνδεσης
αστικών κέντρων
και περιοχών
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
με τους
κάθετους άξονες

Τ2015
Μέση
χρονοαπόσταση
τουριστικών
περιοχών
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
από ΔΕΔ-Μ
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λεπτά

50,00

35,00

Ναι

83

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Υψηλή
ανταπόκριση με
τα κριτήρια
SMART
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης

και την Εγνατία
οδό
8

8
8.1
(8iii
)

1

9

9
9.1
(9α)
1

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
Στήριξη της
αυτοαπασχόληση
ς και της
επιχειρηματικότη
τας στους τομείς
προτεραιότητας
του σχεδίου
στρατηγικής
έξυπνης
εξειδίκευσης της
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας και
των
ολοκληρωμένων
χωρικών
επενδύσεων

Συμμετέχοντες
που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόληση
ς, αμέσως εντός
6 μηνών από τη
λήξη της
συμμετοχής τους

Φυσικά
Πρόσωπα

150

158

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή
δείκτη.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με
τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
Ενίσχυση των
Ποσοστό
%
70%
90%
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή
υποδομών υγείας πληθυσμού που
πληθυσμού
δείκτη.
και κοινωνικής
έχει πρόσβαση σε
φροντίδας
βελτιωμένες
υπηρεσίες
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης

πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
υγείας και
πρόνοια
10

9
10.1
(9i)
1

10.2
(9iii
)
1

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
Ενίσχυση της
πρόσβασης στην
απασχόληση για
μειονεκτούντα
άτομα που
βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούν
ται σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατά
ρτιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόληση
ς, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Φυσικά
Πρόσωπα

455

507

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή
δείκτη.

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή
δείκτη.

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Εντοπισμός και
καταπολέμηση
των άμεσων,

Μειονεκτούντα
άτομα που
δραστηριοποιούν
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13

14

Ναι
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Κριτήρια SMART
Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Δείκτης
Αποτελέσματος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχου

Συγκεκριμέ
νος

Ποσοτικά
Μετρήσιμ
ος

Επιτεύξι
μος

Σχετικ
ός

Χρονικά
Καθορισμέ
νος

Παρατηρήσεις
- Προτάσεις
Βελτίωσης

έμμεσων και
πολλαπλών
διακρίσεων και
εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή
ψυχικής
ασθένειας

10.3
(9iv
)
1

ται σε αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατά
ρτιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αυτοαπασχόληση
ς, εντός 6 μηνών
από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

Βελτίωση
προσβασιμότητα
ς και συμμετοχή
μειονεκτούντων
ατόμων στα
αγαθά της υγείας
και της πρόνοιας

Ποσοστό
κάλυψης μέσω
δράσεων του
Health Safety Net
επί του γενικού
συνόλου των
πολιτών που
διαβιούν κάτω
από το όριο της
φτώχειας και δεν
διαθέτουν
ασφαλιστική
κάλυψη.
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% κάλυψης
ανασφαλίστω
ν πολιτών.

4,1%

53,6%

Ναι
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Α
Π

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
10.4
(9v)
1

11

10
11.1
(10
α)
1

12

13

12
1

12
1

Κριτήρια SMART
Ποσοτικά
Χρονικά
Παρατηρήσεις
Τιμή Βάσης
Τιμή Στόχου
Συγκεκριμέ
Επιτεύξι
Σχετικ
Μετρήσιμ
Καθορισμέ
- Προτάσεις
νος
μος
ός
ος
νος
Βελτίωσης
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
Προώθηση της
Κοινωνικές
Αριθμός
4
6
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ορθή επιλογή
κοινωνικής
επιχειρήσεις που
δείκτη
οικονομίας και
η λειτουργία τους
των κοινωνικών
συνεχίζεται ένα
επιχειρήσεων
έτος μετά τη
λήξη της
παρέμβασης
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΠ/
ΕΣ

Ενίσχυση
υποδομών όλων
των βαθμίδων
εκπαίδευσης

Δείκτης
Αποτελέσματος

Αριθμός
εκπαιδευόμενων
της Περιφέρειας

Μονάδα
Μέτρησης

Φυσικά
Πρόσωπα

55.349

60.000

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ορθή επιλογή
δείκτη

Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΤΠΑ
Ενίσχυση της
αποτελεσματικής
διαχείρισης και
εφαρμογής του
προγράμματος

Δεν
προσδιορίζεται
δείκτης
Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΚΤ

Ενίσχυση της
αποτελεσματικής
διαχείρισης και
εφαρμογής του
προγράμματος
(ΕΚΤ)
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Για τις ανάγκες του συστήματος δεικτών που αφορούν τους ΘΣ 1, 2 και 3 έχουν συμπεριληφθεί στο
ΠΕΠ ΔΜ, 5 ειδικοί δείκτες αποτελέσματος, 6 κοινοί δείκτες εκροής, και 2 ειδικοί δείκτες εκροής.
Ειδικοί & Κοινοί Δείκτες εκροής. Στο σύνολό τους όλοι οι δείκτες εκροής κοινοί και ειδικοί είναι
συμβατοί με τις σχεδιαζόμενες δράσεις του προγράμματος και είναι ικανοί να μετρήσουν επιτυχώς τις
αναμενόμενες εκροές αυτών. Στην πλειοψηφία τους οι ειδικοί δείκτες εκροής είναι ορθά ορισμένοι και
εξειδικευμένοι προκειμένου να αντιστοιχούν με τις σχετικές δράσεις. Εκτιμάται ότι έχουν συμπεριληφθεί
επιτυχώς όλοι οι σχετικοί κοινοί δείκτες εκροών και όπου κρίθηκε αναγκαίο πλαισιώθηκαν από σχετικούς
ειδικούς δείκτες εκροών. Συνολικά η εικόνα του πλαισίου δεικτών εκροής για τους ΘΣ 1,2,3 του ΠΕΠ
παρουσιάζει δραματική βελτίωση σε σχέση με προγενέστερες εκδόσεις και έχει λάβει υπόψη του τις
προτάσεις-διορθώσεις-σχόλια της ΕΕ καθώς και αυτά της ex-ante αξιολόγησης. .
Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος. Οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος που περιλαμβάνονται στο σύστημα
δεικτών του ΠΕΠ ΠΔΜ είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ορθά ορισμένοι και κατάλληλοι να
περιγράψουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σχετικών ειδικών
στόχων. Κάθε ειδικός στόχος είναι συνδεδεμένος με τουλάχιστον έναν ειδικό δείκτη αποτελέσματος και
δεν παρουσιάζεται πουθενά κανένα κενό ή έλλειψη. Εξαίρεση αποτελεί ο ειδικός δείκτης αποτελέσματος
Τ2002 που περιέχει στον ορισμό του την λέξη «ποσοστό» ενώ αναφέρεται σε ποσό (εκ παραδρομής).
Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 4 επιλέγονται τρεις κοινοί δείκτες εκροών, δύο ειδικοί δείκτες εκροών και δύο
δείκτες αποτελέσματος. Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 5 επιλέγονται δύο κοινοί δείκτες εκροών και ένας δείκτης
αποτελέσματος. Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 6 επιλέγονται έξι κοινοί δείκτες εκροών, τρεις ειδικοί δείκτες
εκροών και πέντε δείκτες αποτελέσματος.
Στην πλειοψηφία τους οι δείκτες εκροής είναι συμβατοί με τις σχεδιαζόμενες δράσεις των Θ.Σ. 4, 5, 6
και είναι ικανοί να μετρήσουν επιτυχώς τις αναμενόμενες εκροές αυτών. Είναι ορθά ορισμένοι και
εξειδικευμένοι προκειμένου να αντιστοιχούν με τις σχετικές δράσεις... Ως προς την προηγούμενη έκδοση
του προγράμματος περιορίζονται τόσο οι κοινοί όσο και οι ειδικοί δείκτες κυρίως λόγο της αφαίρεσης
μιας ΕΠ στο ΘΣ4 και περιορισμό των δεικτών στο ΘΣ6 με επιλογή των καλύτερα μετρήσιμων. Οι τιμές
υπολογίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια ανταποκρινόμενες σε πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις Δείκτες
αποτελεσμάτων
Κάθε ειδικός στόχος είναι συνδεδεμένος με τουλάχιστον έναν δείκτη αποτελέσματος και δεν
παρουσιάζεται πουθενά κανένα κενό ή έλλειψη.
Οι δείκτες επαναδιατυπώνονται
για πολλούς ΕΣ σύμφωνα με τις επισημάνσεις της αξιολόγησης του
προγράμματος και της ΕΕ. Οι επισημάνσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με τις οδηγίες για την κατάρτιση
των δεικτών όπου «οι δείκτες θα πρέπει να μετρούν το μέγεθος καθ’ αυτό και όχι τη μεταβολή του».
Γενικά οι δείκτες θεωρούνται κατάλληλοι να περιγράψουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα
οδηγήσουν στην επίτευξη των σχετικών ειδικών στόχων. Για όλους τους δείκτες προστίθενται τιμές
βάσης και τιμές στόχου σύμφωνα με τα συνολικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα για την Περιφέρεια.
Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 7 επιλέγονται οι παρακάτω δείκτες: δύο κοινοί δείκτες εκροών και δύο ειδικοί
δείκτες αποτελέσματος, από ένας για κάθε ΕΣ.
Δείκτες εκροών
Στο σύνολό τους και οι δύο δείκτες εκροής είναι συμβατοί με τις σχεδιαζόμενες δράσεις του Θ.Σ. 7 και
είναι ικανοί να μετρήσουν επιτυχώς τις αναμενόμενες εκροές αυτών. Είναι ορθά ορισμένοι και
εξειδικευμένοι προκειμένου να αντιστοιχούν με τις σχετικές δράσεις.
Δείκτες αποτελεσμάτων
Κάθε ειδικός στόχος είναι συνδεδεμένος με έναν δείκτη αποτελέσματος και δεν παρουσιάζεται πουθενά
κανένα κενό ή έλλειψη.
Οι δείκτες αποτελέσματος που περιλαμβάνονται είναι ορθά ορισμένοι και κατάλληλοι να περιγράψουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σχετικών ειδικών στόχων.
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Στο πλαίσιο των Θ.Σ. 8, 9 και 10 επιλέχθηκαν κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, ενώ στο
σύνολο των περιπτώσεων οι προτεινόμενοι δείκτες διαθέτουν τιμές – στόχους ώστε να αξιολογείται
θετικά η ποιότητα τους. Αναγνωρίζεται ότι έχουν υπάρξει σημαντικές προσπάθειες για να
οριστικοποιηθούν οι μεθοδολογίες, οι βάσεις και οι στόχοι για τους σχετικούς δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων πριν την υποβολή του Προγράμματος.

2.3 Τιμές στόχου – βάσης.
Στο σύνολο τους οι δείκτες εκροής (κοινοί και ειδικοί) έχουν συμπεριλάβει σχετικές τιμές στόχου και
τεκμηριώνουν τόσο την πηγή δεδομένων όσο και τη συχνότητα λήψης αυτών. Οι πηγές δεδομένων
εκτιμάται ότι είναι αξιόπιστες και συνολικά οι υπολογισμοί που αφορούν τις τιμές βάσης και στόχου
βασίζονται σε ορθά μεθοδολογικά βήματα. Για τους δείκτες αποτελέσματος επίσης σημειώνεται
πληρότητα τιμών στόχου σε κάθε περίπτωση δείκτη και εκτιμάται ότι είναι εφικτοί οι στόχοι που έχουν
τεθεί για το έτος 2023.
Αναφορικά στους δείκτες εκροής του ΘΑ 7, έχουν προσδιοριστεί κατάλληλες τιμές στόχου οι οποίες
θεωρούνται εφικτές και τεκμηριωμένες τόσο ως προς την πηγή δεδομένων όσο και ως προς τη
συχνότητα υπολογισμού τους.
Όσον αφορά στους δείκτες αποτελέσματος του ΘΑ 7, έχουν τεθεί κατάλληλες τιμές βάσης και στόχου
και εκτιμάται ότι είναι εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί για το έτος 2023 με αξιόπιστο τρόπο
υπολογισμού. Οι δείκτες αποτελέσματος παρουσιάζουν τεκμηριωμένες πηγές στοιχείων και συχνότητας
εκθέσεων.
Αναφορικά στους δείκτες εκροής των ΘΣ 4, 5 και 6, στην πλειοψηφία των δεικτών έχουν προσδιοριστεί
κατάλληλες τιμές στόχου οι οποίες θεωρούνται εφικτές και τεκμηριωμένες τόσο ως προς την πηγή
δεδομένων όσο και ως προς τη συχνότητα υπολογισμού τους. Όσον αφορά στους δείκτες
αποτελέσματος, έχουν τεθεί τιμές στόχοι αλλά απουσιάζουν οι τιμές βάσης σε όλους τους δείκτες.
Οι τιμές βάσης σε πολλούς δείκτες (ειδικά σε όσους οι μονάδες μέτρησης περιλαμβάνει %) θα πρέπει
να είναι ξεκάθαρο εάν αφορά πρόσθετη μεταβολή ή τη συνολική τελική ποσότητα της μονάδας (π.χ
μονάδες μέτρησης: % Τόνων Ισοδύναμου CO2, % Κόστους Παραγωγής, % Κόστους Λειτουργίας, %
Κάλυψης Περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία). Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να συνδέεται με την
κατάλληλη διατύπωση των δεικτών. Οι δείκτες αποτελέσματος παρουσιάζουν τεκμηριωμένες πηγές
στοιχείων και συχνότητας εκθέσεων.

2.4 Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης
Συνολικά για τους ΘΣ 1 ως 3, το πλαίσιο επίδοσης κρίνεται ως πλήρες και επαρκές για να εκπληρώσει το
σκοπό του. Έχει ορθά και τεκμηριωμένα ληφθεί υπόψη το κριτήριο κάλυψης τουλάχιστον του 50% της
χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας. Το πλαίσιο επίδοσης συνοδεύεται από τεκμηριωμένη
σχετική μεθοδολογία που εξηγεί τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών τιμών
στόχου.
Συνολικά για τους Θ.Σ. 4, 5, 6 το πλαίσιο επίδοσης κρίνεται ως πλήρες και επαρκές για να εκπληρώσει
το σκοπό του. Έχει ορθά και τεκμηριωμένα ληφθεί υπόψη το κριτήριο κάλυψης τουλάχιστον του 50%
της χρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας με τη σχετική επιλογή των δεικτών εκροής να
καλύπτουν γενικά το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας. Τέλος η
τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υπολογισμού των οροσήμων για το 2018, που παρέχεται στο παράρτημα
του ΠΕΠ ΠΔΜ θεωρείται επαρκής.
Συνολικά για τον Θ.Σ. 7, το πλαίσιο επίδοσης κρίνεται ως πλήρες και επαρκές για να εκπληρώσει τον
σκοπό του. Έχει ορθά και τεκμηριωμένα ληφθεί υπόψη το κριτήριο κάλυψης τουλάχιστον του 50% της
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χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας με τη σχετική επιλογή των δεικτών εκροής να καλύπτει εν
τέλει το σύνολο της χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας. Έτσι, θα μπορούσε να μη
συμπεριλαμβάνεται ο δείκτης εκροής «Συνολικό μήκος νέων οδών εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» δεδομένου
ότι το μερίδιο του δείκτη εκροής «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών»
υπερβαίνει ήδη το 50% της χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (καλύπτει το 62,99%). Υπό
αυτή την έννοια εκκρεμεί η τεκμηρίωση της επιλογής και των δύο δεικτών εκροής.
Συνολικά για τους Θ.Σ. 8, 9, 10 το πλαίσιο επίδοσης κρίνεται ως επαρκές για να εκπληρώσει τον σκοπό
του δεδομένου ότι περιλαμβάνονται όσοι δείκτες εκροών διαθέτουν τιμές – στόχους.
Συνοψίζοντας, η δημιουργία κατάλληλων, ρεαλιστικών, αλλά φιλόδοξων τιμών ορόσημου και στόχου για
τους δείκτες εκροής είναι ένα δύσκολο έργο και τούτο αποτελεί θετικό στοιχείο για τους
προγραμματιστές του προγράμματος, καθότι αυτά έχουν καθορισθεί για όλους τους δείκτες, όπου αυτό
απαιτείται. Οι προγραμματιστές του προγράμματος έχουν εποικοδομητικές σχέσεις με τους φορείς
υλοποίησης και τους ενδιάμεσους φορείς (δηλαδή εκείνους που με την εμπειρία τους στην εφαρμογή
συστημάτων παρόμοιων με εκείνων που προτείνονται στο πρόγραμμα) που συμβάλουν στη δημιουργία
ενός ισχυρού συνόλου δεικτών εκροών που πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμογής.
Η εκτίμηση του εκ των προτέρων αξιολογητή των δεικτών για το ΠΕΠ ΔΜ (βλέπε Πίνακες 16 και 17)
διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα ισχυρό πλέγμα δεικτών για το πρόγραμμα. Το πλαίσιο
των επιδόσεων είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην επίτευξη του προσανατολισμού σε
αποτελέσματα για το πρόγραμμα, με ορόσημα και τους στόχους που καθορίζονται για κάθε άξονα
προτεραιότητας. Επιγραμματικά, το πλαίσιο επιδόσεων που ορίζεται στην παράγραφο 12.2. (Πίνακας 28)
του εγγράφου ΠΕΠ ΔΜ:






βασίζεται σε μια ισχυρή και υγιής εκτίμηση της αναμενόμενης προόδου του προγράμματος, των
πιθανών εκροών και των αποτελεσμάτων του,
καλύπτει τις σχετικές πτυχές της υλοποίησης και την πρόοδο του προγράμματος, χωρίς να είναι
υπερβολικά επαχθείς και να περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος δεικτών,
εμπεριέχει ορόσημα υλοποίησης τα οποία είναι σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος. Τα
ορόσημα είναι ρεαλιστικά, βασίζονται σε εύλογες παραδοχές σχετικά με τον προϋπολογισμό και
τον αριθμό των έργων, και λαμβάνουν υπόψη την προτεινόμενη κατανομή της χρηματοδότησης
μεταξύ των προτεραιοτήτων και των στοχευμένων αποτελεσμάτων.
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, οικονομικά ορόσημα.

2.5 Ποιότητα-αξιοπιστία συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων,
επάρκεια ανθρώπινων πόρων-διοικητική ικανότητα
Η παρούσα ενότητα της εκ των προτέρων αξιολόγησης αξιολογεί τις εκτελεστικές διατάξεις που
προτείνονται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΕΠ ΔΜ. Όλα τα
Προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των βασικών θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη
διαχείριση και την εφαρμογή τους, και τις λεπτομέρειες μιας σειράς λειτουργικών θεμάτων, όπως οι
ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση δεδομένων, τη λογιστική, την
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων, οικονομικών ροές, τις διαδικασίες
δημοσιότητας και πληροφόρησης και την αρχή της εταιρικής σχέσης.
Όπως αναλύεται στην Ενότητα 2 της παρούσας έκθεσης, όλοι οι προτεινόμενοι δείκτες του ΠΕΠ ΔΜ
θεωρούνται μετρήσιμοι. Τα στοιχεία για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων θα πρέπει να
συλλέγονται ετήσια, διαδικασία η οποία φαίνεται να είναι κατάλληλη για να παράσχει στοιχεία για την
λήψη αποφάσεων, την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος.
Οι ενδιάμεσοι φορείς θα είναι κυρίως υπεύθυνοι για την αντιπαραβολή των στοιχείων της προόδου που
απαιτείται για την παρακολούθηση και την απόδοση του συστήματος αξιολόγησης. Οι φορείς αυτοί θα
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χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα συστήματα δεδομένων τους για να καταχωρούν και να αποθηκεύουν
διοικητικά αρχεία που δημιουργούνται είτε εντός του ενδιάμεσου φορέα ή καταρτίζονται από τις
εγγραφές του τελικού δικαιούχου. Διοικητικές συμφωνίες θα πρέπει να καθιερωθούν μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής και κάθε ενδιάμεσου φορέα που εμπλέκεται στη συλλογή δεδομένων η οποία θα
περιέχει διατάξεις που αφορούν στην διασφάλιση της εγκυρότητα της συλλογής δεδομένων. Επιπλέον,
θα παρέχεται υποστήριξη μέσω τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των αναγκών ανάπτυξης
δεξιοτήτων του προσωπικού που θα ασχολούνται με τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος.
Αυτό θα λάβει τη μορφή της παροχής καθοδήγησης και κατάρτισης για τους ενδιάμεσους φορείς και
τους δικαιούχους.
Σύμφωνα με το άρθρο 125 (2) (δ) και (ε) και το άρθρο 125 (8) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, η
Διαχειριστική Αρχή είναι τυπικά υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος
πληροφοριών με στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση,
την αξιολόγηση, οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης και για τη συλλογή, την εισαγωγή και αποθήκευση
δεδομένων σε αυτό το σύστημα παρακολούθησης, τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν στις κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, σημειώνεται ότι ένα Σχέδιο
Αξιολόγησης για το ΠΕΠ ΔΜ θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 110 (2) (γ) του Κανονισμού
Κοινών Διατάξεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών
Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020 είναι σχετικά περιορισμένοι, η ανάγκη να
διασφαλισθεί προτεραιότητα στην κατανομή και υψηλή συγκέντρωση πόρων σε καίριες δραστηριότητες
αποκτά αυξημένη σημασία. Το ΠΕΠ ΔΜ οφείλει να διασφαλίσει ότι η κατανομή των χρηματοδοτικών
πόρων του σε επιμέρους δράσεις είναι ισορροπημένη και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί. Σε γενικές γραμμές, η συνεκτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όχι μόνο ενισχύει την
προστιθέμενη αξία της δημόσιας στήριξης, αλλά προωθεί επίσης μια πιο αποτελεσματική χρήση των
πόρων προς την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής για την Συνοχή. Σκοπός
της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι να εξακριβώσει κατά πόσον οι διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ ΔΜ
είναι κατάλληλα κατανεμημένοι μεταξύ των στόχων του Προγράμματος και των συναφών δράσεων, έτσι
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο σημαντικές προκλήσεις και ανάγκες που έχουν
προσδιοριστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοδοτική βαρύτητα σε επίπεδο Ειδικού Στόχου και την ανάλυση της
εσωτερικής συνοχής του ΠΕΠ ΔΜ, κρίνεται σκόπιμο ότι οι δαπάνες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε
αυτούς τους στόχους που είναι πιο πιθανό να εκπληρώσουν τις διαγνωσμένες ανάγκες και σε αυτούς
τους στόχους που παρουσιάζουν την υψηλότερη ικανότητα όχι μόνο για την άσκηση επιρροής σε όλους
τους άλλους στόχους, αλλά και για τη δημιουργία των μεγαλύτερων συνεργειών. Με βάση τον ακόλουθο
Πίνακα, προκύπτει η αποτίμηση της κατανομής των πόρων ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της Περιφέρειας, αλλά και ως προς την αξιοποίηση των ευκαιριών – συγκριτικών πλεονεκτημάτων για
την ανάπτυξη της, ώστε τελικά να διαφαίνεται κατά πόσο η Περιφέρεια βραχυπρόθεσμα διαθέτει τους
κατάλληλους πόρους για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, γεγονός που θα έχει το
ανάλογο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα/βιωσιμότητα/ποιότητα ζωής των επιχειρήσεων/ κατοίκων
της.
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Πίνακας 18: Κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο & Επενδυτική Προτεραιότητα
ΑΠ

1

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
1
1.1
(1α)
1
1.2
(1β)
1

2

3

2
2.1
(2γ)
1
3
3.1
(3α)
1
2

4

3.2
(3δ)
1
4
4.1
(4γ)

Άξονες Προτεραιότητας / Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Συνολική
χρηματοδότηση

%
Α.Π./Συνόλου

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης …
Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

10.360.311
5.000.000

3,13%

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία
Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία και
στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ενίσχυση δομών και υποδομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

10.360.311

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

% Ε.Π./
Συνόλου

%
Ε.Σ./Ε.Π.

Κρίσιμοι

Κατηγορίες Ειδικών Στόχων
Ευαίσθητοι Στρατηγικοί

1,51%

5.000.000

100,0%

5.360.311

5.000.000

1,62%

5.360.311

100,0%

5.360.311

3,13%

10.360.311

3,13%

10.360.311
31.080.936
24.780.936

100,0%

10.360.311

9,40%
7,49%

14.705.936

59,34%

14.705.936

10.075.000

40,66%

10.075.000

100,0%

6.300.000

6.300.000

1,90%

6.300.000
27.307.908

8,26%

16.000.000

4,84%
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Ουδέτεροι
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ΑΠ

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
1
4.2
(4στ)
1

5

5
5.1
(5β)
1

6

6
6.1
(6β)
1
2
6.2
(6γ)
1
6.3
(6δ)
1
6.4
(6ε)

Άξονες Προτεραιότητας / Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του
δημόσιου τομέα
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών
Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του
διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας
συστήματα διαχείρισης καταστροφών
Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με
έμφαση στους φυσικούς κινδύνους
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο
διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
Ενίσχυση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των
υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας
Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών
Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων
περιοχών της Περιφέρειας
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των
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Συνολική
χρηματοδότηση

%
Α.Π./Συνόλου

% Ε.Π./
Συνόλου

16.000.000
11.307.908

%
Ε.Σ./Ε.Π.

Κρίσιμοι

Κατηγορίες Ειδικών Στόχων
Ευαίσθητοι Στρατηγικοί

Ουδέτεροι

100,0%

16.000.000

100,0%

11.307.908

100,0%

24.354.611

3,42%

11.307.908
24.354.611

7,36%

24.354.611

7,36%

24.354.611
61.111.089

18,48%

30.500.000

9,22%

17.375.000

57,0%

13.125.000

43,0%

19.375.000

17.375.000
13.125.000

5,86%

19.375.000

100,0%

5.000.000

19.375.000

1,51%

5.000.000

100,0%

6.236.089

1,89%
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ΑΠ

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ

1
7

7
7.1
(7α)
1
7.2
(7β)
1

8

8
8.1
(8iii)
1

9

9
9.1
(9α)

1
10

9
10.1

Άξονες Προτεραιότητας / Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε
βασικές υποδομές δικτύων
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη Δυτική
Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ενίσχυση της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
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
Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους τομείς
προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της
Περιφέρειας
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και
προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
Βελτίωση – ολοκλήρωση υποδομών υγείας και πρόνοιας
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΚΤ)
Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Συνολική
χρηματοδότηση

%
Α.Π./Συνόλου

% Ε.Π./
Συνόλου

6.236.089

%
Ε.Σ./Ε.Π.

Κρίσιμοι

Κατηγορίες Ειδικών Στόχων
Ευαίσθητοι Στρατηγικοί

100,0%

54.032.941

6.236.089

16,34%

20.000.000

6,05%

20.000.000
34.032.941

100,0%

20.000.000

100,0%

34.032.941

10,29%

34.032.941
1.753.366

0,53%

1.753.366

0,53%

1.753.366

100,0%

23.240.115

1.753.366

7,03%

23.240.115

7,03%

23.240.115
19.558.834

100,0%
5,91%

13.808.834

3,87%
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Ουδέτεροι

23.240.115
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ΑΠ

ΘΣ
ΕΠ
ΕΣ
(9i)
1
10.2
(9iii)
1
10.3
(9iv)
1
10.4
(9v)
1

11

10
11.1
(10α)
1

12

12
1

13

12
1

Άξονες Προτεραιότητας / Θεματικοί Στόχοι / Επενδυτικές Προτεραιότητες
Ειδικοί Στόχοι

ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας
Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών
Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και
εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα
αγαθά της υγείας και της πρόνοιας
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
Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ’θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση –
ολοκλήρωση υποδομών Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης
Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΤΠΑ
Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Τεχνική Βοήθεια Δράσεων ΕΚΤ
Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
(ΕΚΤ)
Σύνολο

Συνολική
χρηματοδότηση

%
Α.Π./Συνόλου

% Ε.Π./
Συνόλου

13.808.834

%
Ε.Σ./Ε.Π.

Κατηγορίες Ειδικών Στόχων
Ευαίσθητοι Στρατηγικοί

100,0%

824.400

Ουδέτεροι

13.808.834

0,25%

824.400

100,0%

4.500.000

824.400

1,36%

4.500.000
825.600

100,0%

4.500.000

100,0%

825.600

0,25%

825.600
59.740.115

18,06%

59.740.115

18,06%

59.740.115

100,0%

5.654.781
5.654.781
432.416
432.416

59.740.115

1,71%
100,0%
0,13%
100,0%

330.737.735
% κατανομής πόρων
πλην ΤΒ
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Κρίσιμοι
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105.008.367
32,35%

10.325.600
3,19%

71.378.447
21,99%

136.588.123
42,47%
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Η χρηματοδοτική κατανομή του ΠΕΠ ΔΜ για τους τρείς πρώτους θεματικούς στόχους που αφορούν
τον γενικότερο στρατηγικό στόχο Α «Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» σχεδιάζει τη διάθεση του
15,66% του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ. Το 15,66% αντιστοιχεί σε 51.801.558 ευρώ για το
σύνολο των ΘΣ 1, 2, 3. Με οικονομικά κριτήρια, ένας από τους βασικότερους δείκτες που είναι η
απασχόληση – ανεργία στην ΠΔΜ κρίνεται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά εξαιτίας συνεισφοράς του ΠΕΠ
στην επίτευξη των 3ων πρώτων θεματικών στόχων. Υπενθυμίζεται η σημασία των δεικτών αυτών αφού
η ΠΔΜ είναι η περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και με το 2 ο υψηλότερο
στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτούς τους στόχους από
άποψη της χρηματοδοτικής κατανομής. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη
χρηματοδότηση του ΘΣ 3 και γενικά των τριών πρώτων αξόνων, αλλά κρίνεται ως επαρκής η αιτιολόγηση
που πολύ επιτυχημένα διατυπώνει το ΠΕΠ ΔΜ σε σχέση με το ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των ΜΜΕ
μέσω πόρων από το τομεακό ΕΠ.
Η εσωτερική κατανομή των 51.801.558 ευρώ μεταξύ των ΘΣ 1, 2, 3 αντιστοιχεί από 20% στους στόχους
ΘΣ 1 και ΘΣ 2 και 40% στον ΘΣ 3, που αντιστοιχούν σε 10.360.311 ευρώ (20%) και 31.080.936 ευρώ.
Η εσωτερική αυτή κατανομή κρίνεται ως ορθή και συνεπής με τη στρατηγική που έχει διατυπωθεί στην
1η ενότητα του ΠΕΠ. Για το θεματικό στόχο 3 έχουν τεθεί 4εις ειδικοί στόχοι ενώ έχουν τεθεί 3εις και 2
ειδικοί στόχοι για τους θεματικούς στόχους 1 και 2 αντίστοιχα. Βάσει της κατανομής των ειδικών στόχων
(3 για τον ΘΣ1, 2 για τον ΘΣ2 και 4 για τον ΘΣ4) υπάρχει επαρκής αντιστοίχιση της χρηματοδοτικής
κατανομής για τους θεματικούς στόχους αν θεωρηθεί ότι η βαρύτητα που δίνεται από το στρατηγικό
σχεδιασμό του ΠΕΠ αντικατοπτρίζεται από την ποσότητα των ειδικών στόχων ανά θεματικό στόχο.
Ο ΘΣ 4 συμβάλει στην επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπάρχουν στην ΠΔΜ
κυρίως εξαιτίας των μεγάλης κλίμακας ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων από την καύση λιγνίτη.
Περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τον ενεργειακό τομέα
και τις ηλεκτροπαραγωγικές δραστηριότητες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες τις
Περιφέρειας. Το ποσοστό συμμετοχής του ΠΥ του ΘΣ (8,22%) κατ’ αρχήν θεωρείται χαμηλό, ωστόσο
δεν θα ήταν σκόπιμη η επιπλέον επιβάρυνση
του Προγράμματος με επενδύσεις υψηλού
προϋπολογισμού όπως π.χ. οι τηλεθερμάνσεις που προτείνονται στην ΕΠ 4.1 (στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης). Η ΕΠ ενισχύεται καταλαμβάνοντας ποσοστό 4,84% (από 4,54) εξαιτίας της αφαίρεσης της
ΕΠ 4β για την ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων.. Στην ίδια ΕΠ περιλαμβάνονται επιπλέον η
ενεργειακή απόδοση σε δημόσιες υποδομές που αποτελεί και υποχρέωση στα πλαίσια της ενεργειακής
πολιτικής. Επαρκές θεωρείται το ποσοστό του Π/Υ (3,42%) της ΕΠ 4στ, που στοχεύει (αποκλειστικά)
σε δράσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 των ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ (από
τους ΑΗΣ). Γενικά η κάλυψη των προβλημάτων αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρονται εξαιτίας των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών απαιτούν επιπλέον επενδύσεις και από
άλλους χρηματοδοτικούς πόρους (π.χ. ΕΠΑΝΕΚ για τις επιχειρήσεις).
Ο ΘΣ 5 συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων κυρίως από φυσικές καταστροφές και την κλιματική
αλλαγή. Γενικά το ποσοστό συμμετοχής του ΘΣ (7,36%) θεωρείται υψηλό αν κρίνει κανείς ότι
προτείνονται (στη συντριπτική πλειοψηφία του Π/Υ) δράσεις για την αντιπλημμυρική προστασία. Η
βαρύτητα ωστόσο του κινδύνου αυτού θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στα πλαίσια ενός Περιφερειακού
Σχεδίου για την προτεραιοποίηση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στους κατοίκους των
οικισμών, τις οικονομικές δραστηριότητες και τους φυσικούς πόρους. Ο ΘΣ περιλαμβάνει μία Επενδυτική
Προτεραιότητα την ΕΠ 5β (για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και καταστροφών) με τη συντριπτική
πλειοψηφία του προϋπολογισμού να περιλαμβάνει δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.
Ο ΘΣ 6 συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικού αριθμού προβλημάτων στους περισσότερους τομείς
της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και επενδύσεων σε τομείς που θεωρούνται συγκριτικά
πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια. Ο ΘΣ περιλαμβάνει τέσσερεις ΕΠ που δεν παρουσιάζουν
ισοκατανομή του Π/Υ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η ΕΠ 6.β (9,22%) για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Το αρχικό ποσοστό (5,25%) έχει ενισχυθεί (σε 9,22%) εξαιτίας της μεταφοράς και ενσωμάτωσης του
ΕΣ για την επεξεργασία λυμάτων και κατασκευής αποχετευτικών δικτύων, από την ΕΠ 6α(στερεά
απόβλητα) και την αφαίρεση αυτής. Περιλαμβάνονται επίσης η χρηματοδότηση μέτρων του Σχεδίου
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Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος καθώς και υποδομές για την ύδρευση οικισμών. Στις
παρεμβάσεις αυτές δεν συνυπολογίζεται η ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στις υπόλοιπες
ΕΠ δεν παρατηρούνται μεταβολές στη χρηματοδοτική κατανομή ως προς την προγενέστερη αξιολόγηση
του προγράμματος. Η δεύτερη ΕΠ με το μεγαλύτερο ΠΥ εμφανίζει η ΕΠ 6γ για την ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ποσοστό (5,86%) θεωρείται υψηλό (ως προς τις ΕΠ 6δ και
6ε) και ανταποκρίνεται στην προτεραιότητα που δίδεται σε παρεμβάσεις, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας (στην οποία υστερεί σημαντικά). Ακολουθεί η
ΕΠ 6.ε (1,89%) με δράσεις για το αστικό περιβάλλον τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και το
χωροταξικό σχεδιασμό. Τέλος η ΕΠ 6.δ (1,51%) για την προστασία της βιοποικιλότητας και των
προστατευόμενων περιοχών καταλαμβάνει το μικρότερο ποσοστό αν και εξακολουθούν να υπάρχουν
υποχρεώσεις για την προστασία και διαχείριση αυτών.
Στον Θ.Σ. 7 κατανέμονται 43,23 εκατ. € των κοινοτικών πόρων του ΠΕΠ, αρκετά μειωμένοι σε σχέση
με τα χρηματοδοτικά δεδομένα της 3ης εγκυκλίου του ΥΠΑΝ (82,26 εκατ. €), γεγονός που αντικατοπτρίζει
τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά μέσω του ΠΕΠ ΔΜ.
Σε σχέση με την πρώτη έκδοση του προγράμματος, ο Θ.Σ. 7 πλέον μειώνει το ποσοστό χρηματοδότησής
του συνολικά στο ΠΕΠ ΔΜ και λαμβάνει πλέον το 16,34% σε σχέση με το αρχικό 29,79%. Αυτή η εξέλιξη
τον κατατάσσει από τον Θ.Σ. που λάμβανε τους περισσότερους πόρους στο ΠΕΠ, σε τρίτο, μετά τους
Θ.Σ. 6 και 10.
Στο επίπεδο της εσωτερικής κατανομής της χρηματοδότησης κατά ειδικό στόχο δεν προκύπτουν
σημαντικές αλλαγές. Παρατηρείται λοιπόν ότι το 37,01% αντιστοιχεί στον ειδικό στόχο 7.1.1 και το
62,99% στον ειδικό στόχο 7.2.1 (στην πρώτη έκδοση του προγράμματος κατείχαν αντίστοιχα 35,5%
και 64,5%).
Δεδομένου των παρεμβάσεων που εξυπηρετούνται και του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης του
Θ.Σ. 7, αξιολογείται ότι είναι θεμιτή αυτή η κατανομή στο επίπεδο των ειδικών στόχων (ή επενδυτικών
προτεραιοτήτων, δεδομένης της σχέσης 1 προς 1 που παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΠΕΠ).
Η κατανομή του 37,01% (ή 20 εκατ. € ΔΔ) στον ΕΣ 7.1.1 αντιστοιχεί σε μια ομάδα δράσεων, τα «Έργα
ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού». Αντίστοιχα, η κατανομή του 62,99% (ή τα περίπου 34
εκατ. Ευρώ ΔΔ) αντιστοιχεί πλέον σε μια ομάδα δράσεων, τα «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την
Εγνατία οδό» σε σχέση με τις τρεις ομάδες δράσεων της πρώτης έκδοσης του Προγράμματος.
Η εν λόγω κατανομή του προϋπολογισμού για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων κρίνεται αναγκαία
για τη βέλτιστη αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας προς όφελος της οικονομίας και του
πληθυσμού της.
Ο Θ.Σ. 8 λαμβάνει μόλις το 0,53% της διαθέσιμης συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ, με αποτέλεσμα
να μην εξασφαλίζεται η συνθήκη ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι αρκετά σημαντικοί για να διασφαλιστεί η
κρίσιμη μάζα και οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων στα πλαίσια του
συγκεκριμένου στόχου. Επομένως κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της χρηματοδοτικής κατανομής στον
Θ.Σ. 8.
Ο Θ.Σ. 9 λαμβάνει το 12,94% της διαθέσιμης συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ, ποσοστό που
αντλείται σχεδόν ισομερώς από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση επιμερίζεται μεταξύ 5 Ειδικών
Στόχων, ωστόσο προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση στα επίπεδα χρηματοδότησης τους, με
αποτέλεσμα 2 εκ των 5 ΕΣ να λαμβάνουν χρηματοδότηση που δεν υπερβαίνει το 0,25% της συνολικής
του Π.Ε.Π. Στις περιπτώσεις αυτές (10.2.1. Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας, 10.4.1. Αύξηση της απασχόλησης
ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων) είναι
αμφίβολο εάν εξασφαλίζεται η συνθήκη ότι τα κονδύλια για τον καθένα από τους Ειδικούς Στόχους είναι
αρκετά σημαντικά για να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και οι επιπτώσεις από την υλοποίηση τους.
Επομένως κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της χρηματοδοτικής κατανομής σε Ειδικούς Στόχους σε
επίπεδα που δεν υπερβαίνουν κάποιο ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης (π.χ. 3 εκατ. ευρώ).
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Ο Θ.Σ. 10 λαμβάνει το 18,06% της διαθέσιμης συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ που θεωρείται ότι
καλύπτει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων σε υποδομές εκπαίδευσης, επομένως
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυστηρή προτεραιοποίηση των αναγκών και στοχεύσεων στον τομέα.
Σύμφωνα με την κατανομή των πόρων του ΠΕΠ ΔΜ, μη συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας,
η πλειοψηφία των διαθέσιμων κονδυλίων κατευθύνεται αθροιστικά σε «κρίσιμους» και «στρατηγικούς»
Ειδικούς Στόχους, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίτευξη των κυριότερων στόχων του
Προγράμματος. Ωστόσο μεγάλο μέρος των πόρων κατευθύνεται και σε «Ουδέτερους» ΕΣ, που
σηματοδοτεί την προώθηση επιμέρους επιδιώξεων στα πλαίσια του ΠΕΠ, που ενδεχομένως
αποδυναμώνουν τον στρατηγικό του χαρακτήρα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη
Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’
Αποτίμηση της συμβολής του Π.Ε.Π. με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, έχοντας υπόψη τους επιλεγέντες
θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και
περιφερειακές ανάγκες (άρθρο 48 (3) (α) CPR). Εκτός από την επαλήθευση της συνοχής του
προγράμματος με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, αξιολογείται σε ποιο βαθμό το Πρόγραμμα είναι πιθανό
να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και των στόχων της στρατηγικής.
Η Ευρώπη 2020 θέτει στρατηγικές-ορόσημα (πρωταρχικοί στόχοι και θεματικές δράσεις), στις οποίες
όλα τα Προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν. Επιβεβαιώνουμε (ή όχι) ότι οι στόχοι και οι προτεραιότητες
του Π.Ε.Π. αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες από τους στόχους και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες.
Οι 2 Πίνακες παρακάτω αποτελούν συστηματικό τρόπο επισκόπησης των δυνατοτήτων συμβολής του
Π.Ε.Π. στην Ευρώπη 2020.
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη συμβολή των ειδικών στόχων του ΠΕΠ ΔΜ στους στόχους
της Ε2020 (Πίνακας 16) και στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της (Πίνακας 17). Επισημαίνεται ότι οι τιμές
που μπορεί να λάβει κάθε κελί είναι της μορφής 0 ή 1. Τα οριζόντια σύνολα αποδίδουν τη σωρευτική
επίδραση που ασκεί κάθε Άξονας Προτεραιότητας / Θεματικός Στόχος/ Επενδυτικός Στόχος
προτεραιότητα στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των στόχων και των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κάθετα σύνολα προσδιορίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο του εκάστοτε
Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικού Στόχου/ Επενδυτικού Στόχου του Π.Ε.Π. σε κάθε στόχο και
εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Πίνακας 19. Συμβολή του ΠΕΠ ΔΜ σε στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Συνολικά το ΠΕΠ ΔΜ ασκεί την αμεσότερη επίδραση στον στόχο για το «Ποσοστό απασχόλησης»,
ακολουθούμενο από τον στόχο για την «Μείωση κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» στα
πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη «2020».
Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια του ΘΣ 1 αναμένεται να έχουν σημαντική συμβολή στην
επίτευξη των στόχων 1, 2, 3, 4 και 7 της στρατηγικής Ε2020 που αφορούν το «Ποσοστό απασχόλησης»,
τις «Δαπάνες για Ε&Α», την «Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου» και τις «Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας» και «Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Αυτό συμβαίνει διότι οι εκροές που αναμένεται
να υπάρξουν από τις σχεδιαζόμενες ομάδες δράσεων υπό τους ΕΣ 1.1.1, και ΕΣ 1.2.1 θα παράγουν
αποτελέσματα που θα συμβάλουν στους προαναφερθέντες στόχους της Ε2020. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι οι δράσεις του ΕΣ.1.1.1 που θα αναβαθμίσουν τις ερευνητικές υποδομές στην ΠΔΜ θα
δημιουργήσουν τις κατάλληλες προοπτικές και συνθήκες για αύξηση της απασχόλησης στην ΠΔΜ μέσω
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στα αναβαθμισμένα ή/και νεοϊδρυθέντα ερευνητικά κέντρα.
Για το ΘΣ 2, οι σχετικοί ειδικοί στόχοι αναμένεται να έχουν συμβολή μέσω των εκροών των αντίστοιχων
σχεδιαζόμενων δράσεων και των συνεπαγόμενων αποτελεσμάτων αυτών στους στόχους 1, 2 και 7 ενώ
τέλος για το ΘΣ 3 η συνεισφορά εντοπίζεται στον 1ο στόχο της Ε2020.
Η συμβολή όλων των θεματικών στόχων 4 - 6 κρίνεται θετική στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ειδικότερα όλοι οι ΕΣ συνεισφέρουν στο Ποσοστό απασχόλησης. Ο
ΕΣ 4.2.1 συνεισφέρει στην επίτευξη της «Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG)» και στις
«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Οι ΕΣ 4.2.2 και 6.4.1 (έμμεσα) συνεισφέρουν μόνο στη «Μείωση των
αερίων του θερμοκηπίου (GHG)».
Η συμβολή των ειδικών στόχων 7.1.1 και 7.2.1 στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» κρίνεται θετική. Ειδικότερα, συνεισφέρουν στην επίτευξη της αύξησης της
απασχόλησης δεδομένων των αναγκών για ανθρώπινο δυναμικό που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση
των παρεμβάσεων.
Η συμβολή των ειδικών στόχων του Άξονα 8 και 9 στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κρίνεται επίσης θετική. Ειδικότερα, συνεισφέρουν στην επίτευξη της
αύξησης της απασχόλησης και στη μείωση κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος ο ΘΣ
10 συμβάλει στους στόχους της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξησης των
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πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πίνακας 20. Συμβολή του ΠΕΠ ΔΜ στις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες
«Ευρώπη 2020».
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Συνολικά το ΠΕΠ ΔΜ συμβάλει περισσότερο στην εμβληματική πρωτοβουλία για την «Ατζέντα για νέες
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», ακολουθούμενο από την πρωτοβουλία για «Μια Ευρώπη που
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της» στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη «2020».
Αντίστοιχα, για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της Ε2020 προκύπτουν
τα εξής: Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια του 1ου άξονα προτεραιότητας / θεματικού
στόχου του ΠΕΠ αναμένεται να έχουν σημαντική συμβολή στην 2η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση
Καινοτομίας» και μερική συμβολή στις εμβληματικές πρωτοβουλίες 3 και 6 ( «Νεολαία σε κίνηση» και
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» αντίστοιχα).
Οι ειδικοί στόχοι του 2ου άξονα προτεραιότητας / θεματικού στόχου αναμένεται να έχουν ισχυρή
συμβολή στις εμβληματικές πρωτοβουλίες 1 «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 3 «Νεολαία σε
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
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κίνηση» και 5 «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» αντίστοιχα μέσω των
σχεδιαζόμενων δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξή τους.
Ο 3ος άξονας προτεραιότητας / θεματικός στόχος του ΠΕΠ ΔΜ και οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα
πλαίσια του αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην 5η εμβληματική πρωτοβουλία. Η
συνεισφορά αυτή προκύπτει από την εξέταση συνάφειας που έχουν οι ενδεικτικές δράσεις / εκροές /
αποτελέσματα των ειδικών στόχων του 3ου ΘΣ με τους επιμέρους στόχους της 5ης πρωτοβουλίας.
Ενδεικτικά, η πλειοψηφία των δράσεων αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του
επιμέρους στόχου «Να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον ιδίως για καινοτόμες ΜΜΕ
χρησιμοποιώντας και τις δημόσιες συμβάσεις για την στήριξη των κινήτρων καινοτομίας» της 5ης
πρωτοβουλίας.
Συνοψίζοντας, οι θεματικοί στόχοι 1, 2 και 3 παρουσιάζουν σημαντικές συνέργειες και συνάφεια με την
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 τόσο σε επίπεδο στόχων της Ε2020 όσο και σε επίπεδο εμβληματικών
πρωτοβουλιών. Οι ειδικοί στόχοι του θεματικού στόχου 1 παρουσιάζουν τον πιο πολύ-επίπεδο βαθμό
συνάφειας με τους στόχους της Ε2020 καθώς έχουν συνάφεια με 5 στόχους της Ε2020. Στις
εμβληματικές πρωτοβουλίες αντίστοιχα οι ειδικοί στόχοι του ΘΣ 2 παρουσιάζουν τον πιο πολύ-επίπεδο
βαθμό συνάφειας όπου έχουν συνάφεια με 3 πρωτοβουλίες. Καταλήγοντας κρίνεται ότι η στοχοθεσία,
οι σχεδιαζόμενες δράσεις και η εν γένει στρατηγική του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει σημαντική
και προφανώς επαρκή συνοχή με το κείμενο αναφοράς στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η συμβολή όλων των Ειδικών Στόχων των ΘΣ 4-6 στην επίτευξη των στόχων των Εμβληματικών
Πρωτοβουλιών της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κρίνεται θετική. Ειδικότερα, όλοι οι Ειδικοί Στόχοι
συνεισφέρουν στην επίτευξη της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους της».
Η συμβολή των ειδικών στόχων 7.1.1 και 7.2.1 στην επίτευξη των στόχων των Εμβληματικών
Πρωτοβουλιών της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κρίνεται ιδιαίτερα θετική.
Ειδικότερα, συνεισφέρουν στην επίτευξη των εμβληματικών πρωτοβουλιών «Μια Ευρώπη που
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»,
δεδομένου ότι συμβάλλουν:
-

στη δημιουργία αναβαθμισμένων και πλήρως διασυνδεδεμένων υποδομών μεταφοράς

-

στη διασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής των σχεδίων υποδομών εντός του βασικού δικτύου
της ΕΕ

-

στη διατήρηση καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η συμβολή των ειδικών στόχων των ΘΣ 8 και 9 στην επίτευξη των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κρίνεται επίσης θετική. Ειδικότερα, συνεισφέρουν στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και την αντιμετώπιση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
συμβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και
θέσεις εργασίας. Τέλος ο ΘΣ 10 προωθεί την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις για τις Μεθόδους
Αξιολόγησης της DG REGIO9. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2014-2020 ακολουθούν
την προσέγγιση της «θεωρίας της αλλαγής»10. Αυτό απαιτεί κατά την σχεδίαση του Προγράμματος να
εξετασθούν τέσσερα βασικά ερωτήματα:
1. Ποιους συγκεκριμένους αναπτυξιακούς παράγοντες ή παραμέτρους στην Δυτική Μακεδονία
επιδιώκει το Πρόγραμμα να επηρεάσει / αλλάξει σύμφωνα με τον σχεδιασμό του;
2. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων του Προγράμματος;
3. Με ποιους τρόπους αναμένεται να συμβάλλει το Πρόγραμμα στα επιδιωκόμενα ή
παρατηρούμενα αποτελέσματα;
4. Πώς θα είναι εμφανές εάν και πότε το Πρόγραμμα έχει πετύχει τους στόχους του;
Το έργο που έχει αναληφθεί από το Σύμβολο Αξιολόγησης βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:
 υποβολή ενημερωτικών σημειωμάτων και Εκθέσεων Αξιολόγησης,
 εποικοδομητική συμμετοχή στις συνεδριάσεις σχεδιασμού του Προγράμματος,
 συνεργασία με τις περιβαλλοντικές αρχές στη Δυτική Μακεδονία (για την ΣΠΕ),
 κριτική αξιολόγηση των διαφόρων στοιχείων του εγγράφου του Προγράμματος,
 συνεχής συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης και της ομάδας σύνταξης του
ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020.
Η λογική της παρέμβασης
Οι κατευθυντήριες γραμμές της DG Regio για την εκ των προτέρων αξιολόγηση, καθώς και οι κανονισμοί
της ΕΕ, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση - μέσω του Προγράμματος – αποτελεσμάτων που
ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην ανάγκη για μια σαφή «λογική
παρέμβασης». Ο σκοπός της «λογικής της παρέμβασης» είναι να εξηγήσει το θεωρητικό σχεδιασμό ενός
Προγράμματος και αποτελείται από πολλαπλές και επάλληλες σχέσεις αιτίου - αιτιατού. Στην απλούστερη
μορφή της, η λογική μπορεί να ορίζεται όπως στο Σχήμα 1, όπου εντοπίζεται μια ιδιαίτερη ανάγκη (ή
αναπτυξιακή δυνατότητα) η οποία αντιμετωπίζεται με την παρέμβαση, που παράγει μια αλλαγή των
συνθηκών που προκάλεσαν την ανάγκη ή τη δυνατότητα.
Σχήμα 1: Η βασική μορφή της λογικής παρέμβασης
Ανάγκες ή
Δυνατότητες

Παρεμβάσεις

Αλλαγή

Ο εμπλουτισμός της λογικής της παρέμβασης γίνεται από διαπιστωμένες ανάγκες (ή δυνατότητες), οι
οποίες αντλούνται βάσει της ανάλυσης:
 των κυρίαρχων χαρακτηριστικών της περιοχής του Προγράμματος - Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες,
Ευκαιρίες και Απειλές,
 της σχέσης με την «Ευρώπη 2020»,
 του είδους του Προγράμματος (π.χ. το μέγεθός του, τομεακό ή περιφερειακό Πρόγραμμα ή πρόκειται
9

CEC (2013a) Monitoring and Evaluation of European Commission Policy: Guidance on Ex Ante Evaluation, CEC:
Brussels http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf.
10Barca, F and McCann, P (2011) Outcome Indicators and Targets Towards a New System of Monitoring and
Evaluation in EU Cohesion Policy, CEC: Brussels,
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/performance_en.htm>
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για διακρατικής ή εδαφικής συνεργασίας) και τις δυνατότητές του να επηρεάσει την επιθυμητή
αλλαγή, και
 της σχέσης του με άλλες ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές και Προγράμματα.
Ένα άλλο στοιχείο της λογικής της παρέμβασης είναι η εστίαση σχετικά με το πώς η αλλαγή παράγεται,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Για κάθε συγκεκριμένο στόχο στο Πρόγραμμα, ένα επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια (και το οποία να προέρχεται από την ανάλυση). Το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να εκφράζει τη (ρεαλιστική) αλλαγή των αναγκών (ή δυνατοτήτων)
που το Πρόγραμμα επιθυμεί να παρέχει μέσω της παρέμβασής του. Για κάθε συγκεκριμένο στόχο τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν με τη χρήση της διαθέσιμης εισροής από το Πρόγραμμα,
καθώς και την υλοποίηση της στοχευμένης εκροής.
Σχήμα 2. Πρόγραμμα λογική παρέμβασης, στο επίπεδο του ειδικού στόχου
Διαθέσιμη εισροή

Στοχευμένη εκροή

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

Τα Σχήματα 1 και 2 απεικονίζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος στην απλούστερη μορφή
της. Ο ρόλος της παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι να υποστηρίζουν τη διαδικασία διαχείρισης των
εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος, καθώς και να δημιουργούν το αρχείο
καταγραφής των πραγματικών εισροών, εκροών που επιτεύχθηκαν και των πραγματικών
αποτελεσμάτων του (βλέπε Σχήμα 3). Επίσης, ο αξιολογητής προσπαθεί να εντοπίσει τη μεταβολή ή
αλλαγή στα πραγματικά αποτελέσματα που μπορεί να αποδοθεί στην παρέμβαση (δηλ. τον αντίκτυπο
του Προγράμματος).
Σχήμα 3. Πραγματικά Αποτελέσματα

Πραγματική εισροή

Επιτευχθείσα εκροή

Συνολικό Αποτέλεσμα
(μεταβολή του δείκτη αποτελέσματος)
Μέρος του που
αποδίδεται
στην εκροή

Μέρος του που
αποδίδεται σε
άλλους παράγοντες

Επιπτώσεις
Η λογική της παρέμβασης σχετίζεται επίσης με τη δομή του Προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε
ειδικό στόχο θα πρέπει να υπάρχουν ένα ή το πολύ δύο συγκεκριμένες προτεραιότητες χρηματοδότησης,
οι οποίες θα διαμορφωθούν με τη χρήση κατάλληλων δεικτών αποτελεσμάτων. Κάθε ένας από τους
ειδικούς στόχους μπορεί να περιέχει διαφορετικού τύπου χρηματοδοτούμενες δράσεις. Η υλοποίηση του
κάθε ειδικού στόχου αποτιμάται σε σχέση με ένα σετ κοινών δεικτών εκροής. Σε σχέση με την εκτίμηση
της λογικής παρέμβασης, η εκ των προτέρων αξιολόγηση επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
Ανάλυση της συνοχής των στόχων του Προγράμματος με τις διαπιστωθείσες ανάγκες Διερεύνηση πώς οι επιλεγέντες θεματικοί στόχοι, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι
αντανακλώνται στην ανάλυση του ΠΕΠ ΔΜ, και αναγνωρίζονται ως ανάγκες ή δυνατότητες στην ενότητα
ανάλυσης του Προγράμματος. Είναι απαραίτητο η ανάλυση του Προγράμματος να είναι σαφής όσον
αφορά το γιατί ορισμένες ανάγκες αντιμετωπίζονται ενώ άλλες δεν αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του
ΠΕΠ. Κάθε «κενό» ή «διαρροή» (μεγάλης κλίμακας προσδιορισθείσες ανάγκες που δεν ικανοποιούνται
από το Πρόγραμμα, ή, αντιθέτως, θεματικοί στόχοι, επενδυτικές προτεραιότητες που δεν έχουν
υπόβαθρο από την ανάλυση του Προγράμματος) θα πρέπει να επισημανθεί.
Η λογική της παρέμβασης υπαγορεύει ότι υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές στην ανάλυση του
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Προγράμματος. Πρώτον, πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες (δηλαδή τα προβλήματα και τις ευκαιρίες)
της περιοχής του Προγράμματος. Δεύτερον, η ανάλυση πρέπει να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές σχέσεις
του Προγράμματος (δηλαδή τις ανάγκες οι οποίες αντιμετωπίζονται καλύτερα με συγκεκριμένες
παρεμβάσεις του) και γιατί άλλα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται. Συνδυαστικά, αυτό σημαίνει ότι η
ανάλυση του Προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγήσει την επιλογή των στόχων,
προκειμένου να καταστεί εφικτό να διατεθούν επαρκείς πόροι για το καθένα. Επιπλέον, η ανάλυση του
Προγράμματος θα πρέπει επίσης να οδηγήσει σε στόχους του Προγράμματος (ειδικοί στόχοι), οι οποίοι
να είναι σχετικοί, ρεαλιστικοί και αξιολογήσιμοι.
 Σχετικοί - οι ειδικοί στόχοι πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά τις αλλαγές
που προσδιορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Όταν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, αυτό θα
πρέπει να σημαίνει ότι η αλλαγή(ες) που απαιτείται έχει συμβεί. Είναι ένα κοινό λάθος να
επιλέγονται στόχοι που δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής του Προγράμματος.
 Ρεαλιστικοί – οι στόχοι του Προγράμματος πρέπει να είναι ρεαλιστικά εφικτοί. Είναι εξίσου
συνηθισμένο λάθος να επιλέγονται στόχοι που είναι από την φύση τους μη προσιτοί για το εν
λόγω Πρόγραμμα.
 Αξιολογήσιμοι – οι στόχοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι δυνατό να αξιολογηθούν,
δηλαδή πρέπει να είναι δυνατό να υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον εάν έχουν, ή δεν έχουν
επιτευχθεί οι στόχοι. Τούτο διασφαλίζεται με το να είναι όλοι οι στόχοι μετρήσιμοι με ποσοτικά
στοιχεία.
Ανάλυση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος Η εσωτερική συνοχή
αφορά τη σχέση μεταξύ των συστατικών μερών του Προγράμματος. Για παράδειγμα, ο ρόλος της
αξιολόγησης είναι να εντοπίσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ειδικών στόχων και των
επενδυτικών προτεραιοτήτων. Οι συνέργειες αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη σύνθεση των
συγκεκριμένων στόχων και των δεικτών αποτελεσμάτων. Για την εξωτερική συνοχή, η εκ των προτέρων
αξιολόγηση επικεντρώνεται στις εντοπισθείσες συνέργειες μεταξύ του Προγράμματος και άλλων
ευρωπαϊκών, εθνικών ή και περιφερειακών στρατηγικών. Η στρατηγική του Προγράμματος πέραν του
να παραπέμπει σε άλλα Προγράμματα και στρατηγικές, οφείλει να είναι αρκετά σαφής και επεξηγηματική
ως προς το είδος των συνεργειών αυτών. Το ΠΕΠ θα πρέπει ιδανικά να περιγράφει με ποιόν τρόπο η
επιλογής μια συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας και ενός ειδικού στόχου συσχετίζεται με άλλα
Προγράμματα σε συναφείς τομείς. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνεται στο γιατί οποιοδήποτε άλλο
Πρόγραμμα καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με του ΠΕΠ.
Ανάλυση της σχέσης μεταξύ των στόχων του Προγράμματος και την εκροή του
Προγράμματος, καθώς και μεταξύ των χρηματοδοτούμενων ενεργειών - αναμενόμενη εκροή
- επιδιωκόμενα αποτελέσματα - Η σκοπιμότητα κάθε παρέμβασης είναι ότι οι δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα θα παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για εκείνους που
υλοποιούν τα έργα. Ο διαχωρισμός των εκροών από τα αποτελέσματα των στόχων του Προγράμματος
αποτελεί βασική συνθήκη του προγραμματισμού και της αξιολόγησης. Έτσι, από την άποψη της λογικής
της παρέμβασης, υπάρχει η απαίτηση να διασφαλιστεί ότι οι εκροές που παράγονται από το Πρόγραμμα
επηρεάζουν τους ειδικούς στόχους.
Η ανάλυση των δεσμών μεταξύ των χρηματοδοτούμενων ενεργειών και των αποτελεσμάτων είναι ίσως
το σημαντικότερο τμήμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης της λογικής της παρέμβασης. Οι Κανονισμοί
τονίζουν την ανάγκη για το Πρόγραμμα να αποδείξει τη λογική της παρέμβασης πολύ πιο καθαρά και
έντονα από ό, τι σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Το Πρόγραμμα πρέπει να καταδείξει
πώς στοχευμένες εκροές μπορούν ρεαλιστικά να επιδράσουν στα αποτελέσματα. Αυτό το στοιχείο της
λογικής της παρέμβασης θα βασιστεί σε στοιχεία όπως είναι η θεωρητική και εμπειρική έρευνα, η
προηγούμενη εμπειρία του Προγράμματος και οι αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ οι προτεινόμενες
διασυνδέσεις αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Ειδικότερα, για να καλυφθούν πλήρως οι προσδοκίες της ποιότητας της αξιολόγησης όπως
διατυπώνονται από το έγγραφο προσανατολισμού της Επιτροπής, συνδυάζουμε τις ακόλουθες μεθόδους
και τεχνικές οι οποίες αφορούν κυρίως τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος:


Εξέταση εγγράφων και κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο εκκίνησης για όλους τους
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Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίες συμπληρώθηκαν με απευθείας συνεντεύξεις με φορείς που
εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία προγραμματισμού.


Τεχνικές αξιολόγησης με χρήση μητρών, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για πολλά στοιχεία της εκ
των προτέρων αξιολόγησης, προκειμένου να οργανωθούν και να συγκριθούν σειρές πολύπλοκων
πληροφοριών, που συντείνουν ώστε να καθίσταται η συλλογιστική του αξιολογητή πιο
συστηματική και διαφανής. Οι μήτρες χρησιμεύουν να εντοπισθεί και να προσδιορισθεί ο βαθμός
κατά τον οποίο οι Ειδικοί Στόχοι αντικατοπτρίζουν τις εντοπισμένες σε επίπεδο ΕΕ προκλήσεις /
ανάγκες (εκτίμηση της συνοχής), τη φύση και έκταση των σχέσεων αλληλεξάρτησης και τις
πιθανές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος (εκτίμηση
της εσωτερικής συνοχής), την συμβολή των συγκεκριμένων στόχων του Προγράμματος σε
άλλες στρατηγικές πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ ή Προγράμματα (εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής)
και συμβάλει να εκτιμηθεί η συνολική συνοχή των χρηματοδοτικών κονδυλίων του
Προγράμματος.



Χαρτογράφηση στόχων που χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη της γενικής δομής του
ευρύτερου συστήματος στόχων του Προγράμματος και των ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ των
μεμονωμένων Ειδικών Στόχων (εκτίμηση της εσωτερικής συνοχής).



Λογικά μοντέλα που καταρτίστηκαν τόσο για την αξιολόγηση της στρατηγικής του
Προγράμματος, όσο και την αξιολόγηση του συστήματος δεικτών στο επίπεδο του ΠΕΠΔΜ. Στην
πρώτη περίπτωση, ένας πίνακας λογικού πλαισίου καταρτίστηκε στο επίπεδο του Ειδικού Στόχου
προκειμένου να εξεταστεί η λογική της παρέμβασης (δηλαδή η κάθετη διασύνδεση μέσα
παρέμβασης – αποτελέσματα) και η σχέση αιτιότητας που την συνδέει με σημαντικές παραδοχές
στις οποίες στηρίζεται η μελλοντική υλοποίηση και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση της στρατηγικής παρέμβασης. Στη δεύτερη περίπτωση,
ανάλογα μοντέλα καταρτίζονται για κάθε συγκεκριμένο Ειδικό Στόχο, ώστε να ελεγχθεί η λογική
διασύνδεση μεταξύ προτεινόμενων δεικτών αποτελέσματος και εκροών καθώς και με τα άλλα
συναφή στοιχεία, όπως οι ειδικές ανάγκες, τα κύρια είδη παρέμβασης και των προβλεπόμενων
δράσεων σε επίπεδο Στόχου.
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ΙΙ. Σύνοψη αλλαγών και βελτιώσεων που έγιναν στο σχέδιο του ΠΕΠ ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας εκ των προτέρων αξιολόγησης και της ΣΠΕ
Το Σχέδιο ΠΕΠ παρουσιάζει εκτεταμένες αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις αρχικές
εκδοχές του λόγω κυρίως της διαρκούς εξέλιξης των εργασιών της Ομάδας Προγραμματισμού, αλλά και
των κριτικών επισημάνσεων και προτάσεων του Αξιολογητή.
Σε αδρές γραμμές, ο Αξιολογητής εστίασε και συνέβαλε σε αλλαγές και βελτιώσεις στο Σχέδιο ΠΕΠ στα
ακόλουθα σημεία αναφορικά με την στρατηγική:





Εμβάθυνση και εμπλουτισμός της ανάλυσης αναγκών και προκλήσεων.
Προτεραιοποίηση των αναγκών και των συνακόλουθων στρατηγικών επιδιώξεων.
Εξειδίκευση της στρατηγικής του Προγράμματος σε συνδυασμό με την «θωράκιση» της λογικής
της παρέμβασης.
Διατήρηση της επικέντρωσης του προγραμματισμού σε απτές εκροές και αποτελέσματα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το Πρόγραμμα έχει εξετάσει ένα ευρύ φάσμα σχετικών θεμάτων και
προσεγγίσεων και με αυτό τον τρόπο η στρατηγική του έχει αναλυθεί διεξοδικότερα και προσαρμοσθεί
καλύτερα στις ανάγκες και προκλήσεις.
Σε σχέση με τον προσδιορισμό και εξειδίκευση των παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ
ΔΜ, ο Αξιολογητής συνέβαλε σε διορθωτικές αλλαγές και βελτιώσεις στα εξής σημεία:





Επισήμανση της ανάγκης για σαφή και ακριβή διατύπωση των Αξόνων Προτεραιότητας και των
Ειδικών Στόχων, προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή και σαφή λογική παρέμβασης σε όλο το
Πρόγραμμα.
Αξιοποίηση των αναλύσεων και τρόπων προσδιορισμού του συστήματος δεικτών του ΠΕΠ για
την υποστήριξη της βελτίωσης της διατύπωσης των Ειδικών Στόχων.
Αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ Ειδικών Στόχων που προκαλούν δυσκολίες στην διαχείριση και
παρακολούθηση. Ως συνέπεια, το τελικό Σχέδιο έχει μικρότερο αριθμό Ειδικών Στόχων, έχοντας
αναπτύξει σαφέστερη επικέντρωση και στόχευση για τον καθένα.

Τα ανωτέρω συνέβαλαν στην εξασφάλιση της τεχνικής συμμόρφωσης του ΠΕΠ ΔΜ με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αλλά και στην καλύτερη εναρμόνιση με
τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ ανά περίπτωση.
Τέλος, ειδικά σε σχέση με την διαδικασία ανάπτυξης δεικτών του ΠΕΠ ΔΜ, η ομάδα της εκ των προτέρων
αξιολόγησης τόνισε τα ακόλουθα θέματα:








Εγκυρότητα: Διασφάλιση ότι ο δείκτης μετρά στην πραγματικότητα το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα;
Αξιοπιστία: Μετρά ο δείκτης με συνέπεια στην πάροδο του χρόνου;
Ευαισθησία: Όταν το αποτέλεσμα αλλάζει, είναι ο δείκτης ευαίσθητος σε αυτές τις αλλαγές;
Απλότητα: Πόσο εύκολο θα είναι να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα για κάθε δείκτη;
Χρησιμότητα: Θα είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των δεικτών χρήσιμες για τη
διαχείριση του Προγράμματος (λήψη αποφάσεων, και αναπροσαρμογή σχεδιασμού, ρυθμίσεων
εφαρμογής, κλπ.);
Οικονομική προσιτότητα: Μπορεί το Πρόγραμμα να επενδύσει ώστε να συλλέγονται οι
απαιτούμενες πληροφορίες, π.χ. μέσω ερευνών πεδίου, για τους προτεινόμενους δείκτες.

Η ομάδα αξιολόγησης έχει συνεργαστεί με την ομάδα σύνταξης του ΠΕΠ ΔΜ, προκειμένου να συμβάλει
στην ανάπτυξη ενός πλαισίου δεικτών που πληροί αυτά τα κριτήρια, και αντανακλά την συνολική λογική
παρέμβασης, τις προτεραιότητες και τους στόχους του Προγράμματος. Οι επισημάνσεις και η συμβολή
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’ «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του ΠΕΠ 2014 – 2020»

του Αξιολογητή εστιάζονται στα εξής:








κατάλληλοι δείκτες αποτελεσμάτων που είναι, ταυτόχρονα, αντιπροσωπευτικοί του συνόλου της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι οποίοι μετρούν παράγοντες Που το πρόγραμμα
μπορεί να επηρεάσει,
προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για να «συλλάβουν» την αλλαγή που θα επιφέρει του
Πρόγραμμα,
εργαλεία αξιολόγησης που είναι κατάλληλα για το μέγεθος των πόρων του Προγράμματος, αλλά
επίσης να λαμβάνουν υπόψη την μεγάλη χωρική έκταση και ποικιλία παρεμβάσεων του
Προγράμματος,
ακριβής διατύπωση και ερμηνεία των δεικτών εκροών και αποτελέσματος,
εξορθολογισμός και περιορισμός του αριθμού των δεικτών και αποσαφήνιση της σχέσης τους
με τη λογική παρέμβασης του ΠΕΠ ΔΜ.
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