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1 Επιτελική Σύνοψη
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) γεωγραφικά κατέχει ενδιάμεση θέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων
αναπτυξιακών πόλων της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη), ενώ βρίσκεται εγγύτερα στην Περιφέρεια Αττικής
με την οποία Νοτίως συνορεύει. Η άμεση γειτνίαση με τον ισχυρότερο πόλο ανάπτυξης της Ελλάδας, την
Αττική, στην οποία διαμένει περίπου το 50% του πληθυσμού της χώρας, έχει ως συνέπεια την αποκόμιση
σημαντικών αναπτυξιακών ωφελειών, αλλά και πολλών προβλημάτων. Οι ωφέλειες αφορούν στην αύξηση
της ζήτησης των παραγόμενων από την Περιφέρεια προϊόντων και υπηρεσιών, την χωροθέτηση
παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εγγύτητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα αξιοποίησης
ερευνητικών φορέων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των μεταφορικών
υποδομών της Αττικής, κ.α. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι συνδέονται με την αλόγιστη χρήση φυσικών
πόρων της Στερεάς Ελλάδας για κάλυψη αναγκών της Αττικής, τη μόνιμη μετακίνηση αξιόλογου
ανθρώπινου δυναμικού προς την Αττική, τη μεταφορά ρυπογόνων δραστηριοτήτων από την Αττική προς
την ΠΣΤΕ, την αδυναμία ανταγωνισμού των τοπικών αγορών κ.α.
Από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του κ.κ. ΑΕΠ διαπιστώνεται ότι όλες σχεδόν οι ΠΕ της ΠΣΤΕ
έχουν μικρότερο κ.κ. ΑΕΠ από το μέσο όρο της χώρας από το 2000 και εντεύθεν αλλά με βάση το μέσο κ.κ.
ΑΕΠ της η ΠΣΤΕ κατατάσσεται στην κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών για την περίοδο 2014-2020.
Αυτό οφείλεται στο ότι η ΠΕ Βοιωτίας, στην οποία είναι εγκατεστημένες σημαντικές βιομηχανίες,
παρουσιάζεται ως η πλέον εύπορη περιοχή, τόσο της ΠΣΤΕ, όσο και της Ελλάδας συνολικά, ενώ σημαντικό
τμήμα του εργατικού δυναμικού της Βοιωτίας κατοικεί στην Αττική.
Το βασικό συμπέρασμα, που προέκυψε από τη μελέτη των στοιχείων της περιφέρειας, είναι ότι
σημαντικές αδυναμίες της περιοχής είναι, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες μεταξύ ανατολικής και
δυτικής Στερεάς Ελλάδας και ο έντονος οικονομικός δυϊσμός της, τα προβλήματα χωρικής συνοχής, τα
αναδυόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων, η εξάρτηση του πρωτογενή τομέα από φθίνοντες κλάδους, ο χαμηλός βαθμός οριζόντιας
και κάθετης διασύνδεσης μεταξύ των κλάδων της τοπικής οικονομίας, η μείωση και γήρανση του
πληθυσμού, ο χαμηλός βαθμός επιχειρηματικότητας καθώς και καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, η
μεγάλη εξάρτηση από την Αττική και τα οξυμένα λόγω της κρίσης κοινωνικά προβλήματα.
Δυνατά σημεία της περιφέρειας θεωρούνται, η κεντροβαρής γεωγραφική της θέση και η ένταξή της στα
μεγάλα δίκτυα μεταφορών της χώρας, οι σημαντικές βιομηχανικές συγκεντρώσεις στη Βοιωτία και
Χαλκίδα, οι πολύ αξιόλογοι και αξιοποιήσιμοι φυσικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί πόροι, η παραγωγή
αλιευμάτων, οι πλούσιοι τουριστικοί πόροι και η εγγύτητά της με την Αττική.
Στο πλαίσιο αυτό η συνολική στρατηγική της ΠΣΤΕ, έχει ως όραμα την: «Ισόρροπη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη».
Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας έχει καταρτιστεί μετά από διαβουλεύσεις
στο πλαίσιο των διαδικασιών συντονισμού και διαβούλευσης και τεχνικές συναντήσεις της Ομάδας
Σχεδιασμού της ΠΣΤΕ και των στελεχών των συμβούλων κατάρτισης και αξιολόγησης. Δεν υπήρξε
Συντονισμός με την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
Η Στρατηγική του Προγράμματος καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη, την υπάρχουσα κατάσταση και τις
ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, τους επιχειρησιακούς στόχους και τα
διατιθέμενα μέσα και πόρους. Από τη συνολική κατανομή των πόρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην
ΠΣΤΕ διατίθεται το δεύτερο μικρότερο ποσό σε επίπεδο χώρας γεγονός που επιδρά δραστικά στις
δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος να υπηρετήσει τους αναπτυξιακούς στόχους στ σύνολο
των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας.
Παρά το γεγονός αυτό, και με βάση τις πολλαπλές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Περιφέρεια επιλέχτηκε μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτεραιοτήτων -είκοσι εννέα- οι οποίες βρίσκονται
σε αναλογία 1:1 με τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Η επιλογή αυτή γενικά επιτρέπει την
διεύρυνση των τομέων παρέμβασης αλλά με κίνδυνο τη μείωση της δυνατότητας εμβάθυνσης της
παρέμβασης ανά τομέα. Απαιτείται επομένως από το σχεδιασμό η κατά το δυνατό ακριβέστερη στόχευση
για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων.
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Η επιλογή των προτεραιοτήτων και αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος είναι συνεπής με το
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
Επιχειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και ανάγκες που εντοπίσθηκαν, σε σχέση με την στρατηγική
‘Ευρώπη 2020’ στο πλαίσιο της Περιφερειακής του διάστασης. Απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση της
ολοκληρωμένης προσέγγισης στη εδαφική ανάπτυξη σε νεότερη έκδοση του σχεδίου για την εκτίμηση των
σχετικών παρεμβάσεων ως προς τα ανωτέρω. Οι οριζόντιες αρχές, ισότητας φύλων-μη διάκρισηςαειφόρου ανάπτυξης, έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών. Έχει αποδοθεί
ανάλογο βάρος στις ανάγκες και προκλήσεις κατά την επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων,
απαιτείται όμως μεγαλύτερη εξειδίκευση στη διατύπωση των ειδικών στόχων του προγράμματος. Το
σχέδιο θα πρέπει να αναλύσει εκτενέστερα το σκεπτικό της επιλογής των αναγκών στις οποίες
ανταποκρίνεται και αυτών που αποκλείει από τη στρατηγική του προγράμματος.
Η εσωτερική συνοχή του προγράμματος ως σχέση μεταξύ των ειδικών στόχων του κάθε άξονα
προτεραιότητας και ως σχέση με τους ειδικούς στόχους των λοιπών αξόνων προτεραιότητας, κρίνεται
επαρκής, αλλά θα επανεκτιμηθεί με την εξειδίκευση της διατύπωσής τους και ακόμη περισσότερο με την
οριστικοποίηση των δράσεων που θα καθορίσουν επακριβώς το περιεχόμενο των ειδικών στόχων του
προγράμματος. Η ανάλυση της εξωτερικής συνοχής του προγράμματος που αναφέρεται στη συμβολή του
ΠΕΠ σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές πολιτικές εξωτερικής θα πρέπει να αναλυθεί περισσότερο
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά τις διαβουλεύσεις που αναμένονται με τομεακές και περιφερειακές
αρχές.
Τα προγραμματιζόμενα μέτρα για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την
πρόληψη των διακρίσεων και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης είναι επαρκή. Για την αποτίμηση της
περιγραφής συγκεκριμένων δράσεων κατά την προετοιμασία, σχεδιασμό και εφαρμογή του
Προγράμματος θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερέστερη ανάλυση στο σχέδιο.

Η λογική της παρέμβασης του ΠΕΠ και του κάθε άξονα προτεραιότητας είναι καθαρή.
Οι δείκτες, τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των εκροών κρίνονται κατάλληλοι. Αξιολογήθηκαν με
κλίμακα από 1 έως 5 με χαμηλότερη βαθμολόγηση το 1 και υψηλότερη το 5. Όλοι οι δείκτες
αξιολογήθηκαν συνδυαστικά αλλά και ο κάθε ένας ξεχωριστά:
–

Οι δείκτες αποτελέσματος κατά γενική ομολογία εκφράζουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα των
προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν τη μετρήσιμη διάσταση
του αποτελέσματος - να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του κατά πόσον έχει σημειωθεί πρόοδος
προς την επίτευξη των ειδικών στόχων και αν μια αλλαγή έλαβε χώρα στην επιθυμητή
κατεύθυνση.

–

Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με δικαιούχους, ωφελούμενους, χρήστες υπηρεσιών και με
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

–

Το Πρόγραμμα εμφανίζει επαρκή αριθμό δεικτών, και το σύστημά τους (αποτελέσματα και
εκροές) εκτιμάται ως συνεκτικό.

–

Οι δείκτες αποτελέσματος ακολουθούν γενικά τη λογική 1:1 με τους ειδικούς στόχους.

–

Οι δείκτες αποτελεσμάτων συνδέονται άμεσα με δείκτες εκροών

–

Οι δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών είναι ποσοτικοποιημένοι

Το Πλαίσιο Επίδοσης αποτελείται από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό βασικών σταδίων υλοποίησης, γεγονός
που υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση των έργων σε μεγάλο αριθμό αξόνων είναι ακόμη σε
εξέλιξη.
Με βάση τις παραδοχές που επελέγησαν για τα μοναδιαία κόστη εκτιμάται ότι τόσο τα ορόσημα όσο και οι
στόχοι είναι εφικτοί. Η κατανομή ακολουθεί τη χρηματοδοτική κατανομή στα έτη και ο υπολογισμός του
δείκτη βασίζεται σε ΜΜΚ που αντλούν πληροφορία από σχετικές δράσεις της τρέχουσας ΠΠ.
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Ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός, και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της
Περιφέρειας η οποία μόνο στατιστικά εμφανίζει πλούτο. Η χρηματοδοτική κατανομή εκτιμάται ότι δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη Στρατηγική της Περιφέρειας. Είναι επιτακτική
η ανάγκη μόχλευσης και άλλων πόρων που θα υποστηρίξουν συμπληρωματικά την ικανοποίηση
πολλαπλών αναγκών της ΠΣΤΕ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της χρηματοδοτικής βαρύτητας για
την ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος απαιτείται η οριστικοποίηση του τύπου των δράσεων και
η κατανομή των πόρων ανά πεδίο παρέμβασης. Η αρχή της θεματικής συγκέντρωσης για το EΤΠΑ και το
ΕΚΤ ικανοποιείται.

Οι πόροι (ενωσιακή ενίσχυση) που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» δεν είναι σημαντικοί. Ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 64.847.731€, το οποίο αντιστοιχεί στο
69,52% της ενωσιακής ενίσχυσης του Ε.Π. (πλην των πόρων της τεχνικής βοήθειας). Τα ποσά που
διατίθενται για τους στόχους από το ΠΕΠ, και υπαγορεύονται από την αρχική κατανομή των πόρων, σε
εθνικό επίπεδο, είναι σχεδόν μηδαμινά σε σύγκριση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Η ποσοτική συνεισφορά είναι ιδιαίτερα μικρή. Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να διασφαλίσει
επιπρόσθετους πόρους ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στην επίτευξη των στόχων.

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΠ της Στερεάς Ελλάδας για την
περίοδο 2014-2020 στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχή
αναμένεται από ουδέτερες έως θετικές. Οι περιβαλλοντικές υποδομές της Περιφέρειας δεν αναμένεται να
υποστούν πιέσεις από την εφαρμογή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΣΤΕ.
Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο της εκτίμησης των επιπτώσεων της ΣΜΠΕ οι επιπτώσεις από την εφαρμογή
του σχεδίου είναι θετικές σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος οι οποίοι εξετάστηκαν. Κατά συνέπεια
δεν αναμένεται η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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2 Executive Summary
The Region of Sterea Ellada (RSE) geographically occupies a central position between the country’s two
major development poles: Athens and Thessaloniki. On the south side the region is not only adjacent to
Attica but it is also closer to that pole. This immediate proximity of the strongest Greek growth pole, Attica,
where almost 50% of the country’s population inhabits, leeds to yield significant development benefits, but
also many concerns. The benefits are related to the increased demand of products and services, the
location of production activities, the proximity to the decision-making centres, the ability to exploit research
institutions and skilled manpower, the use of transport infrastructure of Attica, etc. The concerns and risks
are associated with the vast or inappropriate use of natural resources of Central Greece to cover the needs
of Attica, the permanent displacement of considerable manpower towards Attica, the transferring polluting
activities from Attica to the RSE, the weakness of competition in the local markets etc.
An examination of the temporal evolution of GDP per capita shows that nearly all the Peripheral units of the
RSE have less GDP per capita than the national average since 2000 onwards and hence based on the
average GDP per capita the RSE is classified as a transitional region for 2014-2020. This is due to the
Peripheral unit of Boeotia, where important industries are established, is shown to be as the most affluent
area, both for RSE and Greece as a whole, while a significant portion of Boeotia’s workforce lives in Attica.
Therefore, the region faces a severe dualism:
–
–

it retains its high unemployment rate (29,5% Feb 2013-77.000 jobs in the private sector) and
additionally,
Statistical wealth excludes it partially from 2007-2013 and 2014-2020 funding,

The main conclusion derived from the regions’ data recent revision stating that there are significant
regional weaknesses are intra-regional disparities between eastern and western RSE and its great economic
dualism, such as: problems of spatial coherence, emerging environmental problems, decreased openness
and competitiveness of enterprises, dependence of the primary sector to the declining ones, low degree of
horizontal and vertical interconnection between local economy sectors, declining and aging population, low
degree of entrepreneurship and innovation in entrepreneurship, high dependence in Attica and acute social
problems due to the crisis.
It is considered that the main strengths of the regions are; its centre-geographical location and integration
of the major transport networks in the country, major industrial concentrations in Boeotia and Chalcis,
remarkable and exploitable natural, social and cultural resources, production of fisheries, rich tourist
resources and finally proximity to Attica Region. Moreover, RIS revealed that:
–
–
–
–

The existence of untapped potential in agri-food and tourism, although introduction of
innovation and broad changes in business models and practices are necessary
Existence of significant industrial agglomeration especially in the metal and metallic products
industry
Environmental pressures due to industrial agglomeration which hinder industrial activity in the
area
The quality of human resources prevents the exploitation of opportunities

Within this overall strategy, the RSE visualises for a: " RSE’s balanced social and economic development, by
improving business and investment environment, respecting both environment and people”"
The Regional Operational Programme has been drawn after consultation in the context of coordination
among several National Authorities, the RSE Strategic Planning Team and finally with the support of
external experts and the exante evaluation contribution. No coordination was conducted with the Common
Agricultural Policy or Common Fisheries Policy.
The Operational Program was established by taking into account the current situation, the needs and
challenges that the Region faces, the Thematic Objectives and Investment Priorities, and the available
means and resources. Of the total allocation of resources of the OP, for the RSE the amount available is the
second smallest, at country level, which drastically affects the capabilities of the operational program to
serve its goals.
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Despite this fact, and based on the multiple needs and challenges that the Region is facing, a large number
of investment priorities (twenty-nine) was selected, being in a 1:1 ratio with the specific objectives of the
Program. This option generally allows broader areas of intervention, but at the risk of reducing the
possibility of deepening intervention per sector and adding complexity to the Program Management. Thus,
the cautious allocation of resources and the specific targeting are both needed in order to maximize the
results and impact of interventions.
The priorities’ selection and their corresponding specific objectives are consistent with the Common
Strategic Framework, the Partnership Agreement and the National Reform Programme. Attempts are also
recognized to meet the OP for the assessment of the relative interventions. Concerning the horizontal
principles, when identifying challenges and needs, gender equality, equal opportunities and sustainable
development, are taken into account. Similar weight is assigned to the needs and challenges in the selection
of investment priorities, but according to the exante evaluation a improved specificity is required in the
wording of the specific objectives of the program. The OP should analyse in a greater extent and detail the
LogFrame for supporting the selection (and exclusion) of specific IPs in the Program's strategy.
The internal consistency of the OP presents an adequate interrelation between the specific objectives of
each priority compared to the specific the finalization of selected interventions. The analysis of the external
coherence of the program reveals that there is a contribution of the ROP to other national-regional-sectoral
external policies, but it will also be reassessed after finalisation and consultation with sectoral and regional
authorities.
The applied matrix for the logical framework resulted in the following main conclusions:
–

All identified needs are covered by respective specific objectives.

–

The specific objectives are included in the selected investment priorities and certainly in the selected
thematic objectives.

–

Result indicators are generally consistent with the stated specific objectives. However, they are not
quantified in their total. Baselines and targets are still missing

–

The actions proposed are estimated to lead to the achievement of the respective specific objectives.

–

The proposed output indicators are generally appropriate and measurable. The result indicators as
well.

The interventions for promoting gender equality, equal opportunities, prevention of discrimination and
promotion of sustainable development are sufficient. The exante evaluation considers that the
interventions and related actions of the OP should be more detailed and specific references should be made
in the OP.

The exante evaluation applied the SMART methodology in order to make an initial assessment on the
suitability of the proposed indicators both results and output:
–

Result indicators are aligned with most important results deriving from Investment Priorities of the
Program. They mean to capture their measurable dimension - to facilitate the evaluation on whether
progress has been made towards achieving the specific objectives and whether a change occurs in the
desired direction.

–

Output indicators relate to interventions and operations of the OP being specific, appropriate and
measurable.

–

The program displays a sufficient number of indicators, and their system (outcomes and outputs) is
estimated as coherent. It is also estimated that all aspects are covered by specific indicators, being also
defined, while common output and results indicators derive from ERDF and ESF Regulation.

–

Result indicators generally follow the logic of 1:1 to the specific objectives.

–

Result indicators are considered as appropriate, reflecting the operations and objectives of the
priorities as well as Program’s Strategy. Additionally, it is estimated that they are explicit, in relation to
the pursued change of the OP. They configure adequately the expected change from the interventions.
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–

The majority of indicators cannot overly be influenced by external factors and risks so their robustness
is confirmed. The evaluation considers that, there is no indicator risking not being able to be quantified
through official statistical sources or through surveys.

–

The output indicators are all quantified and measurable. Base line is 0. Target quantification is rational,
based on evidence and unit costs from the implementation of similar interventions in the period 20072013

–

All result indicators are quantified as well. Base line quantification was performed on the assessment of
similar actions in the period 2007-2013. Target setting was achieved in relation to specific actions
addressing the imperatives of the specific objectives in each Priority Axis.

The Performance Framework is considered are feasible. However there is a large number of steps,
underlying that the specialization of several interventions is still open.
The budget of the ROP is particularly low, and insufficient to meet the needs of the region which displays
only statistically wealth. The financial breakdown is not considered sufficient to meet the needs arising from
the strategy of the Region. To evaluate the suitability and appropriateness of the allocation weight to meet
targeted objectives the finalisation of the interventions’ content and beneficiaries, as well as the allocation
of resources by area of intervention are both required. Thematic concentration principle for ESF and ERDF
are met

The contribution of the Program to EU2020 is very limited. This was expected, taking into consideration the
overall restrict budget of the OP and its division to a large number of IPs and SOs. The country needs to
exploit complementary resources in order to achieve a higher contribution.

The OP 2014-2020 impact in natural environment, biodiversity, flora and fauna of the region is expected to
vary from neutral to positive. The region’s environmental infrastructure is not expected to be under
pressure due to the implementation of the Operational Programme. Finally, as resulted from the Strategic
Environmental Assessment, the effects and impact of OP’s implementation are positive in several
intervention areas. Therefore there is no need for additional measures to address the impact of the actions
of the Operational Programme of the Region of Sterea Ellada.
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3 Εισαγωγή
Το νέο ΕΣΠΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας
στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αν και δεν έχει το χρηματοδοτικό μέγεθος που θα του επέτρεπε να
καλύψει το μέγιστο μέρος της συνολικής επενδυτικής προσπάθειας που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά
παραμένοντας ως το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο, επιδιώκει με τις απαραίτητες συνέργειες με όλα τα
άλλα μέσα αναπτυξιακής πολιτικής, να αποτελέσει τον πυρήνα ενός ενιαίου εθνικού αναπτυξιακού
σχεδίου.
Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) για την περίοδο 2014-2020 η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας καλείται να σχεδιάσει και ακολούθως να εφαρμόσει τη δική της αναπτυξιακή στρατηγική
με τις αντίστοιχες συνέργειες. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και
να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, στα πλεονεκτήματά της, αλλά και στις σαφώς
προσδιορισμένες ανάγκες και προβλήματα. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση στην οποία η Περιφέρεια
καλείται να θέσει τους αναγκαίους και ρεαλιστικούς στόχους της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η Περιφέρεια για την επίτευξη των στόχων αυτών τίθεται από την
Πολιτική Συνοχής της Ευρώπης και τα βασικά έγγραφα αναφοράς που είναι, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(ΣΕΣ ή ΕΣΠΑ 2014-2020), το Κείμενο Θέσεων (Position paper) και το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ), το
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2011-2014 (ΕΠΜ), το
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής και τις προς τη χώρα Συστάσεις. Το ΕΠ θα πρέπει επίσης να είναι
συνεπές με τις προκλήσεις και ανάγκες που εντοπίσθηκαν, σε σχέση με την στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’.
Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του
Προγράμματος. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί διαδραστική και επαναληπτική διαδικασία
σε σχέση με το σχεδιασμό του Προγράμματος. Οι επαναλαμβανόμενες αξιολογικές κρίσεις αναφορικά με
το σχεδιασμό του ΕΠ, τίθενται υπόψη της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος και της Περιφέρειας
ώστε αυτές να είναι σε θέση να τις λαμβάνουν υπόψη κατά τα επόμενα διαδοχικά σχέδια των εγγράφων
προγραμματισμού που καταρτίζουν.

Δομή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΤΕ 2014-2020
Η στρατηγική του ΕΠ ΣΤΕ ευθυγραμμίζεται με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) των ΕΔΕΤ 2014-2020 και
επιλέγει κατ’ αντιστοιχία με τους Γενικούς και Θεματικούς Στόχους τους ακόλουθους Άξονες
Προτεραιότητας (ΑΠ).
Πίνακας 1: Αντιστοιχία Γενικών και Θεματικών Στόχων με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ.
Γενικοί Στόχοι
ΓΣ1:Προώθηση της
επιχειρηματικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας της περιφερειακής
οικονομίας

ΓΣ2:Διασφάλιση του
περιβάλλοντος, της αειφορίας της

Θεματικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ 20142020
ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας

Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΠΣΤΕ

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και
της ποιότητάς τους

ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών

ΘΣ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και
του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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ανάπτυξης και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

ΓΣ3: Ολοκλήρωση των
μεταφορικών υποδομών και
δικτύων
ΓΣ4: Αναβάθμιση του ανθρώπινου
δυναμικού – ενίσχυση της
απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής

ΓΣ5: Βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς
ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή και της
πρόληψης των κινδύνων

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς
ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης
και της διαχείρισης κινδύνων

ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων
ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των εμποδίων
σε βασικές υποδομές δικτύων
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων
ΑΠ 7: Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων
ΑΠ 8: Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
ΑΠ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας -ΕΤΠΑ

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας -ΕΚΤ

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

ΑΠ 11: Επένδυση στην εκπαίδευση,
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά
βίου μάθηση
ΑΠ 12: Τεχνική Βοήθεια -ΕΤΠΑ
ΑΠ 13: Τεχνική Βοήθεια -ΕΚΤ
Δεν προβλέπεται πόροι προς το ΕΠ
της Περιφέρειας.

ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών
και των φορέων, καθώς και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

ΓΣ6: Προώθηση της χωρικής
συνοχής και συνεργασίας

Εξυπηρετείται οριζόντια μέσω των
ανωτέρω ΑΠ

Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με μικρές φραστικές διαφοροποιήσεις βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με
τους προτεινόμενους θεματικούς στόχους διατηρώντας τον μονοταμειακό τους χαρακτήρα.
Από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ οι
ακόλουθες:
Πίνακας 2: Μη επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες
Θεματικός Στόχος

Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και
της ποιότητάς τους

Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους μέσω:
2α) επέκτασης της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων
υψηλών ταχυτήτων και στήριξης της υιοθέτησης των αναδυόμενων
τεχνολογιών και δικτύων στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας

ΘΣ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων και αυτών
του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ)
και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

3β) ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ,
ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς μέσω:
4α) προαγωγής της παραγωγής και της διανομής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
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4β) προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις
4δ) της ανάπτυξης και της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα τάσης
4στ) προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών
4ζ) προώθησης της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με
υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω:
6α) επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων 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
6στ) προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας
του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα
των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των εμποδίων
σε βασικές υποδομές δικτύων

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων μέσω:

7α) στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
7γ) ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το
περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου)
και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένων και των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των
υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή μίας βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
7δ) ανάπτυξης και αποκατάστασης συνεκτικών και διαλειτουργικών
συστημάτων σιδηροδρόμων υψηλής ποιότητας, και προώθησης μέτρων για
τη μείωση του θορύβου
7στ) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των
εμπλεκόμενων μερών και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, μέσω
δράσεων ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της αποδοτικότητας της
δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με την
εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.7α) στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων

Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού μέσω:

8α) στήριξης της ανάπτυξης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και επενδυτικής
στήριξης της αυτοαπασχόλησης, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
8β) στήριξης της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης μέσω της
ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού ως μέρους μιας χωρικής στρατηγικής
για συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και της βελτίωσης
της προσβασιμότητας σε ειδικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και
της ανάπτυξής τους
8γ) στήριξης πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης για
μηχανισμούς που παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο γειτονιάς για τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
8δ) ΕΤΠΑ επενδύσεων σε υποδομές για παροχή υπηρεσιών απασχόλησης

TEC A.E.

13 | Σ ε λ ί δ α

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
8i) πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και
οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά
εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
8ii) βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
κοινωνικού
8iv) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ
άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία την
ενεργό και υγιή γήρανση
8vi) την ενεργό και υγιή γήρανση
8vii) εκσυγχρονισμό των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι
οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη
αντιστοίχηση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ
άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των σχετικών
ενδιαφερομένων μερών
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης -ΕΤΠΑ

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
οποιωνδήποτε διακρίσεων, μέσω:
9β) παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών
9γ) παροχής στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση
και κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

10i μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την
προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
δυνατοτήτων τυπική, άτυπης και μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη
στην εκπαίδευση και κατάρτιση
10ii βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα
άτομα
10iii βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις
ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την
προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων
ικανοτήτων
10iv βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των
προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων
μάθησης και μαθητείας

Οι ανωτέρω Επενδυτικές Προτεραιότητες δεν έχουν επιλεγεί επειδή: α) ορισμένες υλοποιούνται
αποκλειστικά από τα τομεακά προγράμματα, β) δεν αποτελούν προτεραιότητες της Περιφέρειας, γ) οι
πόροι της Περιφέρειας δεν επαρκούν. Στο σχέδιο του ΠΕΠ προτείνεται να συμπεριληφθεί αιτιολόγηση για
τη μη επιλογή των ανωτέρω Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.
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Η ΠΣΤΕ επιλέγει τους κάτωθι ΘΣ, ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν Άξονα Προτεραιότητας
(ΑΠ):
–

ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΑΠ 1)

–

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΑΠ 2)

–

ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΑΠ 3)

–

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς (ΑΠ 4)

–

ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων (ΑΠ 5)

–

ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΑΠ 6)

–

ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων (ΑΠ 7)

–

ΘΑ 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων (ΑΠ 8)

–

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ (ΑΠ 9)

–

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ (ΑΠ 10)

–

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση (ΑΠ 11)

Δεν έχει συμπεριληφθεί Άξονας για την εφαρμογή «Διακρατικής Συνεργασίας και Καινοτομίας», (Άρθρα 9
& 10 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 - Κανονισμός ΕΚΤ).
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4 Ενότητα 1: Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος
4.1 Εκτίμηση της συνεκτικότητας των στόχων του προγράμματος
Στην περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων
και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων, δίδεται έμφαση και αιτιολογείται επαρκώς η συνέπεια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, τις προς τη χώρα
συστάσεις, το ΣΕΣ και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και η συνάφειά των ΘΣ με αυτά.
Στο πρώτο Τμήμα ορίζονται η στρατηγική και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας και γίνεται αναφορά στις
Ανάγκες και Προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Περιφέρεια. Η αιτιολόγηση της επιλογής των
συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων αναφέρονται με σαφήνεια κατ’ αντιστοιχία με αυτές.
Δεν αναφέρονται κατ’ αντιστοιχία οι ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας που καλύπτονται
από Τομεακά Προγράμματα ή που δεν καλύπτονται.
Έχοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη παραγωγής συγκεκριμένων αποτελεσμάτων,
καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη θεματική συγκέντρωση, κατά την άποψη του
Συμβούλου Αξιολόγησης, θα πρέπει να φαίνονται/αναφέρονται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί,
αναφορικά με τις ανάγκες που το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει, όπως και αυτές πού έχουν αποκλεισθεί
από την στρατηγική του ΠΕΠ.
Επισημαίνεται ότι κατά την εκπόνηση του σχεδίου του ΠΕΠ δεν υπήρξε καμία εισροή από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ
ή το ΕΤΘΑ που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ως εκ τούτου γεν είναι δυνατή η
διατύπωση αξιολογικών κρίσεων τόσο ως προς τη συνεκτικότητα του προγράμματος με τις δράσεις των
ταμείων αυτών, όσο και ως προς τα κύρια αποτελέσματα που επιδιώκονται ανά Ταμείο.
Στο πρώτο Τμήμα γίνεται αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης (στήριξη της Ένωσης) για κάθε
θεματικό στόχο και κατά περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
θεματικής συγκέντρωσης η οποία θεωρείται επαρκής.
O Σύμβουλος Αξιολόγησης Περιφέρειας λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας
η οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Ανάγκες και Προκλήσεις της Περιφέρειας

Ανάγκες και Προκλήσεις της Περιφέρειας
1

Ενίσχυση της τεχνολογικής και καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

2

Αναπροσανατολισμός και αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και της αλιείας

3

Στήριξη και αναδιάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγικής βάσης της περιφερειακής οικονομίας

4

Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ, ως τουριστικού προορισμού
εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

5

Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην ΠΣΤΕ και στήριξη των ΜΜΕ –
προώθηση νέων επιχειρήσεων.

6

Βελτίωση της στρατηγικής / ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ ως τόπου άσκησης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – προσέλκυση νέων επενδύσεων.

7

Παραγωγή/προσθήκη νέας γνώσης στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα.

8

Δημιουργία τοπικών και υπερτοπικών συνεργασιών για την προώθηση της Ε&Τ και την εισαγωγή της
καινοτομίας.

9

Εξυγίανση και αποκατάσταση των επιβαρημένων περιοχών όπως ο ποταμός Ασωπός και η βιομηχανική
περιοχή Χαλκίδας-Οινοφύτων-

TEC A.E.
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Ανάγκες και Προκλήσεις της Περιφέρειας
10

Δημιουργία οργανωμένου χώρου εγκατάστασης μεταποιητικών και μεταφορικών επιχειρήσεων (π.χ.
ΒΙΠΕ) στην περιοχή Χαλκίδας-Οινοφύτων

11

Ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων και επέκταση των
υποδομών για τη διαχείριση των λυμάτων, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι οικισμοί.

12

Διατήρηση και προστασία των ορεινών όγκων, των θαλασσών, των προστατευόμενων περιοχών και του
φυσικού περιβάλλοντος.

13

Διαχείριση των κινδύνων, ειδικά αυτών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πυρκαγιές,
πλημμύρες, διαβρώσεις ακτών και εδαφών, αλλά και άλλων όπως σεισμών και βιομηχανικών κινδύνων.

14

Βελτίωση των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτων πόρων.

15

Προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της οικονομίας χαμηλών ρύπων.

16

Προώθηση δράσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και
αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

17

Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς Ελλάδας και προβολή της πολιτιστικής της
φυσιογνωμίας.

18

Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ειδικότερα της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους
και της ατμόσφαιρας μέσω αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.

19

Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, ειδικά στα
συγκριτικά μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως είναι η Λαμία και η Χαλκίδα.

20

Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού για ολοκληρωμένες πολιτιστικές δράσεις σε τοπικό και
υπερτοπικό επίπεδο / ανάπτυξη συνεργασιών

21

Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου.

22

Βελτίωση των συνδέσεων των τοπικών δικτύων με ΔΕΔ-Μ.

23

Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και για την προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου (π.χ.
Οινόφυτα-Σχηματάρι).

24

Βελτίωση των λιμενικών υποδομών.

25

Διείσδυση των δικτύων ΤΠΕ στις μεταφορές.

26

Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών στα αστικά κέντρα.

27

Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης

28

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας - Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

29

Ενεργός ένταξη στον εργασιακό και κοινωνικό βίο ομάδων θιγόμενων από κοινωνικό διαχωρισμό και
αποκλεισμό.

30

Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού, με παράλληλη
αντιμετώπιση της άνισης χωρικής κατανομής, προσφοράς και άνισης πρόσβασης.

31

Ολοκλήρωση υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων – αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

32

Ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της δια βίου μάθησης, της
εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ.α.

33

Αναβάθμιση υπηρεσιών και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού σε προβληματικές περιοχές

34

Προώθηση ενός αποτελεσματικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

35

Ανάπτυξη των ενδοπεριφερειακών υποδομών και διασυνδέσεων.

36

Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

37

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας,

TEC A.E.
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38

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για θεματική ενδοπεριφερειακή συνεργασία.

39

Ένταξη της ΠΣΤΕ και των πόλεων της σε ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας και
ανταλλαγών.

Το Σχέδιο Προγράμματος εντούτοις αξιολογείται με βάση και με τους Ειδικούς Στόχους του που είναι οι
ακόλουθοι:
Πίνακας 4: Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος

1 ΕΣ-1α1: Αναβάθμιση και επέκταση δημόσιων ερευνητικών δομών
2 ΕΣ-1β1: Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους
τομείς της RIS3)

3 ΕΣ-2β1: Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση
προϊόντων και υπηρεσιών (με προτεραιότητα στους κλάδους της RIS3)

4 ΕΣ-2γ1: Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών
5 ΕΣ-3α1: Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3)
6 ΕΣ-3γ1: Παραγωγική και τεχνολογική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των κλάδων της RIS3
7 ΕΣ-3δ1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
8 ΕΣ 4γ1: Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης
9 ΕΣ 4ε1: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
10 ΕΣ 5α1: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για πρόληψη καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων

11 ΕΣ 5β1: Ενδυνάμωση και επέκταση των υποδομών πολιτικής προστασίας για την πρόληψη ή
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων

12 ΕΣ-6β1: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων
13 ΕΣ-6γ1: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως
για τουριστικούς σκοπούς

14 ΕΣ 6δ1: Προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και αποκατάσταση βλαβών στο φυσικό
περιβάλλον

15 ΕΣ-6ε1: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάκτηση οικιστικού ιστού υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

16 ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών οικοκαινοτομίας
17 ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ
18 ΕΣ 7ε1: Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και διανομής
φυσικού αερίου

19 ΕΣ 8iii1: Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
20 ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον
21 ΕΣ- 9α1: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών
22 ΕΣ 9δ1: Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με
9vi ΕΚΤ)

23 ΕΣ 9i1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων

TEC A.E.
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24 ΕΣ- 9ii1: Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους

25 ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών

26 ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

27 ΕΣ 9v1: Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων

28 ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
29 ΕΣ 10α1: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

30 12α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

31 12α2: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
32 13α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

33 13α2: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

TEC A.E.
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Πίνακας 5: Μήτρα συνάφειας Ειδικών Στόχων του Προγράμματος με τις Αναπτυξιακές Ανάγκες της Περιφέρειας.
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2
1
2
2
1
2
1
1
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ΕΣ
6ζ1
ΕΣ
7β1

2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1

ΕΣ
7ε1
1
1
2
3
1
2
1
1
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ΕΣ
8iii1
3
3
1
2
2
3
2
2

ΕΣ
8v1
3
3
1
2
2
3
2
2

ΕΣ
9α1
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
9δ1
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
9i1
ΕΣ
9ii1

3
3
1
2
3
2
2
2
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
9iii1
ΕΣ
9iv1

3
3
1
2
3
2
2
2
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
9v1
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
9vi1
3
3
1
2
3
2
2
2

ΕΣ
10α
1
2
2
1
2
2
1
2
2

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠ 11: Επένδυση στην εκπαίδευση,
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση

ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας -ΕΚΤ

ΑΠ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας -ΕΤΠΑ

ΑΠ 8: Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων

ΑΠ7: Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων

ΑΠ6: Προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων

ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων

ΕΣ
3δ
1
2
2
2
2
2
3
2
3
ΑΠ4: Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών

ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Ανάγκες

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

66 76
57 66
48 55
61 70
57 66
66 76
51 59
56 64
AV 67%

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

4.1.1

Αξιολόγηση της συνέπειας των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο.

Ως προς τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη και συνοχή με την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης:
–

Το ΕΠ υιοθετεί τους ΘΣ και σε αντιστοιχία με αυτούς αναπτύσσει τους Άξονες Προτεραιότητάς του
και επικεντρώνει την υποστήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού και τους
Κανονισμούς για κάθε Ταμείο, στη θεματική συγκέντρωση ώστε να εξασφαλιστεί η
αποδοτικότητα των δαπανών. Παρομοίως οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύουν μία Επενδυτική
Προτεραιότητα.

–

Το ΕΠ ιεραρχεί τις δαπάνες με στόχο την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την
εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και των δαπανών
για την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και τη διαχείριση φυσικών πόρων και της δράσης για την κλιματική αλλαγή, καθώς
και για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Περιφέρειας προγραμματίζει δράσεις ΕΚΤ στο πλαίσιο των
ειδικών στόχων των ΑΠ 8 και 9 του ΕΠ.

–

Το ΕΠ έχει επιλέξει και εξειδικεύσει τους θεματικούς στόχους για τη σχεδιαζόμενη χρήση των
ΕΔΕΤ ώστε αυτά να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ως προς την ολοκληρωμένη προσέγγιση και τις ρυθμίσεις για τη χρήση των ΕΔΕΤ και ειδικότερα με:
Α) Το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα:
–

οι τομείς παρέμβασης όπου τα ΕΔΕΤ συνδυάζονται με συμπληρωματικό τρόπο, αφορούν στους
Ειδικούς Στόχους των ΑΠ 9 και 10 καθώς και στη Προώθηση της Χωρικής Συνοχής και Συνεργασίας
όπως αποτυπώνεται στο ΓΣ 6 ο οποίος εξυπηρετείται οριζόντια μέσω όλων των ΑΠ. Απαιτείται να
καθοριστούν οι Διαδικασίες Συντονισμού και Συμπληρωματικότητας των δράσεων των Τομεακών
Προγραμμάτων, που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια, με αυτές του ΠΕΠ.

–

για την ανάπτυξη συστημάτων στήριξης, την εξασφάλιση συντονισμού και την αποφυγή
επικαλύψεων μεταξύ των δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και δράσεων άλλων αρχών
διαχείρισης που είναι υπεύθυνες για άλλα ΕΔΕΤ και σχετικών υπουργείων έχει πραγματοποιηθεί
σειρά συσκέψεων με την ΕΥΣΣΑΑΠ την ΕΥΣΕΚΤ και τις αρχές διαχείρισης των τομεακών
προγραμμάτων στις οποίες συμμετείχαν στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, της
Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος και του Συμβούλου Αξιολόγησης. Οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ
έχουν επομένως καθοριστεί κατόπιν συνεργασιών με τα Τομεακά και άλλα Περιφερειακά ΕΠ για
την εξασφάλιση συντονισμού και την αποφυγή επικαλύψεων.

–

οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ δεν προβλέπουν τη χρήση κοινών λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους αιτούντες και τους δικαιούχους, και «υπηρεσίας μίας
στάσης», μεταξύ άλλων για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις ευκαιρίες ενίσχυσης που
διατίθενται μέσω καθενός από τα ΕΔΕΤ.

Β) Ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων:
–

Το ΕΠ προβλέπει συνδυασμό των ΕΔΕΤ σε ολοκληρωμένα πακέτα σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο, που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εδαφικών
προκλήσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο σύμφωνο
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα στο τμήμα 4 για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην
Εδαφική Ανάπτυξη.

–

Ο ορισμός των περιοχών παρέμβασης, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική
ανάπτυξη (κεφ. 4) βασίζονται σε διαπιστώσεις εμπειρογνωμοσύνης η οποία βρίσκεται εν εξελίξει.

–

Στο κεφάλαιο 4.1: Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και 4.2:
Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη ορίζονται κατ’ αρχή οι περιοχές
παρέμβασης και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών όπου επισημαίνεται η ανάγκη πρόσθετης
χρηματοδότησης.
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–

Στο κεφάλαιο 4.3 «Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ)» προβλέπονται ΟΧΕ που σύμφωνα με
το άρθρο 36, για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των θεματικών στόχων, θα χρηματοδοτηθούν
από τους διάφορους άξονες προτεραιότητας και τομεακά προγράμματα με πόρους από το ΕΚΤ και
το ΕΤΠΑ. Δεν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ ή το
ΕΤΘΑ. Προβλέπονται διακρατικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες για τη μεταφορά
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της
ΠΣΤΕ ως φορέα στον τομέα της ΕΤΑΚ, στον ΕΣ 1α1 του ΑΠ 1.

Γ) Συντονισμός και συνέργειες των ΕΔΕΤ με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης:
–

Το ΕΠ προβλέπει την συμπληρωματική αξιοποίηση πόρων από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ κυρίως
σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τη RIS3. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου του ΕΠ δεν
υπήρξε καμία δυνατότητα συνεργασίας με τις υπηρεσίες διαχείρισης των ταμείων αυτών.

–

Το ΕΠ προβλέπει την αξιοποίηση του Ορίζοντα 2020 και συνέργειες ή ενέργειες προώθησης
σχετικές με τα προγράμματα LIFE, COSME, «ERASMUS+» και το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»). Προβλέπονται έργα του
Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) από Τομεακό Πρόγραμμα χωρίς να αναφέρεται
στον τρόπο υλοποίησης αυτών.

Δ) Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιοι στόχοι πολιτικής:
–

Το ΕΠ ενσωματώνει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι Ειδικοί Στόχοι 1β1, 4ε1, 5α1, 5β1, και
8v1 κατευθύνουν τις επενδύσεις προς την πλέον αποδοτική χρήση των πόρων και προς βιώσιμες
επιλογές. Το ΕΠ δεν προβλέπει επενδύσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές ή
κλιματικές επιπτώσεις.

–

Το ΕΠ λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε
αυτή των επενδύσεων μέσω του ΕΣ 5α1: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για
πρόληψη καταστροφών και αντιμετώπισης κινδύνων και του 5β1 Ενδυνάμωση και επέκταση των
υποδομών πολιτικής προστασίας για την πρόληψη ή αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων.

–

Το ΕΠ είναι συνεπές με την ιεράρχηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σύμφωνα με την
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την «Διασφάλιση της
ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου ύδατος» του ΕΣ 6β1. Η δημόσια παρέμβαση στον τομέα
της διαχείρισης αποβλήτων υλοποιείται από Τομεακό Πρόγραμμα.

–

Το ΕΠ εξειδικεύσει τις δράσεις του στην κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας.

–

Παρομοίως, προβλέπονται επενδύσεις για την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση της
παραγωγικότητας και της οικονομικής επίδοσης μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση, στις ΤΠΕ και
στην έρευνα και καινοτομία. Δίδεται έμφαση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΕΠ, στην
καταλληλότητα και στην ποιότητα των δομών κοινωνικής υποστήριξης.

Ε) Ρυθμίσεις για να αντιμετωπισθούν καίριες εδαφικές προκλήσεις
–

Το ΕΠ με την επιλογή και το συνδυασμό των θεματικών στόχων, καθώς και την επιλογή των
αντίστοιχων επενδυτικών και ενωσιακών προτεραιοτήτων και με τους ειδικούς στόχους που έχει
θέσει επιχειρεί να αποτυπώσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Για τη κατάρτιση του ΕΠ έχει προηγηθεί:
–

Ανάλυση των χαρακτηριστικών, των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και της ικανότητας της
Περιφέρειας, ιδίως σε σχέση με τις βασικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική της
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων, κατά περίπτωση, στις ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα που έχουν εκδοθεί
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου
που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ

–

Αξιολόγηση των κυριότερων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Περιφέρεια

–

Υιοθέτηση του στόχου της εδαφικής συνοχής και προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης στους τομείς:
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1. α) του ρόλου των πόλεων, των αστικών και αγροτικών περιοχών, των αλιευτικών και
παράκτιων περιοχών, καθώς και των περιοχών που αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή
δημογραφικά μειονεκτήματα
2. β) των ιδιαίτερων προκλήσεων για τις αραιοκατοικημένες και τις ορεινές περιοχές
3. γ) των ζεύξεων υπαίθρου-πόλης όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και
υψηλής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες και τα προβλήματα στις περιοχές με υψηλή
συγκέντρωση κοινωνικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

4.1.2

Αξιολόγηση της συνέπειας των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης

Άξονας Προτεραιότητας 1
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας:
–

επιλέγει την ΕΠ 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, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 1α1:
Αναβάθμιση και επέκταση δημόσιων ερευνητικών δομών,

–

επίσης επιλέγει την ΕΠ 1β) Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη
μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία και τις εφαρμογές παροχής δημοσίων
υπηρεσιών, την ενθάρρυνση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα clusters, την ανάπτυξη καινοτομίας
μέσω ευφυούς εξειδίκευσης υποστηρίζοντας την τεχνολογική έρευνα, τις πιλοτικές γραμμές, τις
ενέργειες έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, τις προηγμένες ικανότητες παραγωγής και πρώτης
παραγωγής βασικών τεχνολογιών (KET) και διάδοσης των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 1β1: Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους τομείς της RIS3).

Αν και δεν είναι εγκαταστημένα στην Περιφέρεια μεγάλα Πανεπιστήμια ή άλλοι Ερευνητικοί Φορείς,
επιχειρείται μέσω των ΕΣ 1α1 και 1β1 η αξιοποίηση όσων λειτουργούν καθώς και η αξιοποίηση της
εγγύτητας με αντίστοιχα Ιδρύματα της Αττικής. Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένος ειδικότερα στην γεωργία και τις υδατοκαλλιέργειες. Στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται
δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα στο τρίγωνο Οινόφυτα-Σχηματάρι-Χαλκίδα και στη περιοχή
της Λαμίας καθώς και εκατοντάδες ΜΜΕ. Η Περιφέρεια διαθέτει πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο
και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τους Τουρισμού. Στο ΕΠ επιχειρείτε ο συνδυασμός των ανωτέρω,
στους άξονες,
–

της έρευνας και καινοτομίας στους κλάδους που αποτυπώθηκαν στην RIS3

–

της αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ

–

της ενδυνάμωσης του συστήματος ΕΤΑΚ

η υλοποίηση των οποίων επιδιώκεται να υποστηριχθούν από τους ΕΣ 1α1 και 1β1.
Μέσω των ειδικών στόχων επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Ανάπτυξη συστάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων, κοινοπραξιών, πόλων καινοτομίας,
πλατφορμών ή άλλων δομών με συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών και εκπαιδευτικών
οργανισμών

–

Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα νέα στην αγορά και νέα προς την
επιχείρηση

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 1 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι του Προγράμματος είναι μερικώς συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
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Άξονας Προτεραιότητας 2
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών:
–

επιλέγει την ΕΠ 2β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-2β1: Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ
από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών (με
προτεραιότητα στους κλάδους της RIS3),

–

επίσης επιλέγει την ΕΠ 2γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση,
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία, την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-2γ1: Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής
παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 2 επιδιώκεται, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του
εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ, όπως και του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διάδοση των εφαρμογών ΤΠΕ για την ενίσχυση της
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με έμφαση στις δημόσιες και στις υπηρεσίες γενικότερου
ενδιαφέροντος προς τους πολίτες
Μέσω του 2ου Θεματικού Στόχου επιδιώκεται:
–

Η επιχειρηματική καινοτομία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βάση τις
Ψηφιακές Τεχνολογίες.

–

Οι Δημόσιες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών (ευρυζωνικότητα και υπολογιστικές υποδομές) να
αποτελέσουν βασικούς καταλύτες της μεγέθυνσης της οικονομίας.

–

Η ανοικτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην άσκηση δημοσίων πολιτικών για ποιοτικές υπηρεσίες..

–

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Μέσω των ειδικών στόχων 2β1 και 2γ1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Αύξηση αριθμού επιχειρήσεων που υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά μέσω ενός ηλεκτρονικού
συστήματος δημόσιων προμηθειών (e-procurement).

–

Αύξηση του αριθμού δικαιολογητικών που ανταλλάσσεται μέσω διαλειτουργίας συστημάτων

–

Αύξηση στο ποσοστό έξυπνων εφαρμογών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πολυκαναλικές, κλπ)

–

Αύξηση αριθμού συνόλων δεδομένων που είναι διαθέσιμα ανοικτά και των εφαρμογών που τα
αξιοποιούν

–

Αύξηση του ποσοστού και του αριθμού των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 2 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Δεδομένων των
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών προτείνεται να εξεταστούν συνέργειες του ΕΣ 2γ1 με τον ΑΠ 8 (ΘΣ
9) στις δράσεις ΕΚΤ και συμπληρωματικά στις ΕΤΠΑ.
Άξονας Προτεραιότητας 3
Η ΠΣΤΕ στον ΑΠ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
–

επιλέγει την ΕΠ 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, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-3α1: Ίδρυση νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3),

–

επιλέγει την ΕΠ 3γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-3γ1: Παραγωγική και
τεχνολογική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των κλάδων της RIS3.

–

επιλέγει την ΕΠ 3δ) στήριξης της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας, την οποία
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εξειδικεύει στον ΕΣ-3δ1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων.
Μέσω του 3ου Θεματικού Στόχου επιδιώκεται:
–

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και της
καινοτομίας και της αξιοποίησης νέων ιδεών στους επιλεγμένους τομείς της RIS3

–

Η αύξηση της επιχειρηματικότητας, με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3,
καθώς και με την αναδιάρθρωση βιώσιμων υφιστάμενων επιχειρήσεων, με έμφαση τις εξαγωγές
ή την υποκατάσταση εισαγωγών στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις

–

Η προώθηση της ένταξης των ΜΜΕ της περιοχής σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και αλυσίδες
παραγωγής και διανομής, με έμφαση σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, με την
αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας

Μέσω των ειδικών στόχων 3α1, 3γ1 και 3δ1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

–

Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε επιλεγμένους εμπορεύσιμους τομείς μέσω καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών

–

Αύξηση αριθμού επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε πεδία του θεματικού τουρισμού.

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 3 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι είναι συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
Άξονας Προτεραιότητας 4
Η Περιφέρεια στον ΑΠ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς:
–

επιλέγει την ΕΠ 4γ) Στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 4γ1: Μείωση
των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης

–

επιλέγει την ΕΠ 4ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για
όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 4ε1: Προαγωγή της
βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Στο πλαίσιο των παραπάνω ειδικών στόχων το ΕΠ ΣΤΕ συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων:
–

Του περιορισμού της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων
μείωσης της κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της αξιοποίησης των ΑΠΕ

–

Την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με απώτερο στόχο τη μείωση των ρύπων και
του θορύβου στα αστικά κέντρα της.

Μέσω του 4ου Θεματικού Στόχου επιδιώκεται:
–

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων και χρήση ΑΠΕ (π.χ. θερμικά ηλιακά), με
έμφαση στα δημόσια κτήρια.

–

Υλοποίηση παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και χρήση ΑΠΕ
στις κατοικίες

–

Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τη διασύνδεση μεταξύ των μέσων μαζικής
μεταφοράς και την ενίσχυση ήπιων τρόπων μεταφοράς (πεζή, ποδήλατο κλπ.)

–

Προώθηση ολοκληρωμένων πολεοδομικών/αστικών παρεμβάσεων για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη και την προώθηση ευρύτερης αστικής αναζωογόνησης
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–

Κατασκευή – ολοκλήρωση έργων καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στα κύρια
αστικά κέντρα της χώρας με επέκταση των δικτύων ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφορών σταθερής
τροχιάς

Μέσω των ειδικών στόχων 4γ1, και 4ε1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ (ως ποσοστό επί της μεικτής τελικής κατανάλωσης από 13,83%
το 2013 στο 20% το 2020.

–

Συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85 Mtoe το 2020 σε σχέση
με την κατανάλωση του 2005.

–

Αύξηση της χρήσης συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μέσων μαζικής μεταφοράς

–

Μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 4 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ.
Άξονας Προτεραιότητας 5
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων:
–

επιλέγει την ΕΠ 5α) Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων, την οποία εξειδικεύει
στον ΕΣ 5α1: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για πρόληψη καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων

–

επιλέγει την ΕΠ 5β) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση
ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 5β1: Ενδυνάμωση και επέκταση των υποδομών πολιτικής προστασίας
για την πρόληψη ή αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων

Μέσω του 5ου Θεματικού Στόχου επιδιώκεται:
–

Ενίσχυση των επενδύσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, όπως των
πλημμυρών, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

–

Η πρόληψη κινδύνων και η αντιμετώπιση προβλημάτων του παράκτιου περιβάλλοντος.

–

Υποστήριξη και αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών των φορέων και των μονάδων
πολιτικής προστασίας και προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων για πρόληψη, αποκατάσταση και
διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.

Μέσω των ειδικών στόχων 5α1, 5β1επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Σταδιακή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

–

Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των κινδύνων και των καταστροφών από
φυσικές ή απρόβλεπτες αιτίες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Βελτίωση ποιοτικά και
ποσοτικά της άμεσης ανταπόκρισης στη διαχείριση κινδύνων

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 5 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ.
Άξονας Προτεραιότητας 6
Η Περιφέρεια στον ΑΠ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων:
–

επιλέγει την ΕΠ 6β. 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, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-6β1: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων

–

επιλέγει την ΕΠ 6γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-6γ1: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς
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–

επιλέγει την ΕΠ 6δ) Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των
«πράσινων» υποδομών, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 6δ1: Προστασία περιοχών ιδιαίτερης
οικολογικής αξίας και αποκατάσταση βλαβών στο φυσικό περιβάλλον

–

επιλέγει την ΕΠ 6ε) 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, την οποία
εξειδικεύει στον ΕΣ-6ε1: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάκτηση οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών

–

επιλέγει την ΕΠ 6ζ) στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση
των πόρων, προώθησης της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης
περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ
6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών οικο-καινοτομίας

O Τομέας του Περιβάλλοντος έχει στόχο να αποτελέσει πεδίο επενδύσεων και μετάβασης μεσοπρόθεσμα
σε ένα σταθερότερο παραγωγικό υπόδειγμα, περισσότερο αειφόρο, συμμετοχικό, κοινωνικά δίκαιο με
μικρότερης έντασης καταναλωτικά πρότυπα, προσαρμοσμένα καλύτερα στις παραγωγικές δυνατότητες
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Οι προτεραιότητες του ΕΠ της ΣΤΕ που τίθενται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
είναι:
–

Η πλήρης εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία της ΕΕ, ειδικά για τη
ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και των υδάτων καθώς και την
προστασία του εδάφους, της βιοποικιλότητας και της ατμόσφαιρας, καθώς και η εφαρμογή
προγραμμάτων για πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, για επαναχρησιμοποίηση κ.α.

–

Η προώθηση επενδύσεων και άλλων παρεμβάσεων για την πλήρη αποκατάσταση μολυσμένων
βιομηχανικών και εξορυκτικών περιοχών.

–

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Λεκανών απορροής ποταμών της ΠΣΤΕ και η βιώσιμη διαχείριση
των υδάτινων πόρων, των δασών και των θαλασσών.

–

Η αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των περιοχών
NATURA, που υφίστανται σημαντικές πιέσεις.

–

Η προστασία και η αειφορική οικονομική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

–

Η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην ΠΣΤΕ, καθώς και η
προώθηση της χωροταξίας στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.

Μέσω των ειδικών στόχων ΕΣ 6β1 6γ1 6δ1 6ε1 και 6ζ1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Υδατικοί Πόροι: Προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, Διασφάλιση καλής
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, Προστασία του περιβάλλοντος από τα αστικά λύματα,
Αποδοτική χρήση υδατικών αποθεμάτων για τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του
νερού και Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.

–

Φυσικό Περιβάλλον - Βιοποικιλότητα – Δάση: Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και
διασφάλιση της διατήρησης και χρηστής διαχείρισής του, προστασία, διατήρηση και
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η αποκατάσταση και διατήρηση
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία καθώς και των
θαλασσίων οικοσυστημάτων που δέχονται πιέσεις από την αλιεία

–

Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Αστική Αναζωογόνηση: Βελτίωση
ποιότητας ζωής στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
χώρας με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, προώθηση της θαλάσσιας χωροταξίας και
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης, μείωση της ατμοσφαιρικής και της θαλάσσιας
ρύπανσης και μείωση του θορύβου,
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–

Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Προστασία και ανάδειξη μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων, Αύξηση Μουσειακών Υποδομών - Πιστοποίηση των μουσείων, Ανάδειξη
της φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας των πόλεων στο πλαίσιο της ανάδειξης και
προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 6 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι είναι συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
Άξονας Προτεραιότητας 7
Η Περιφέρεια στον ΑΠ7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων:
–

επιλέγει την ΕΠ 7β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων
περιφερειακών και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

–

επιλέγει την ΕΠ 7ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού
μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την οποία
εξειδικεύει στον ΕΣ 7ε1 Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς
και διανομής φυσικού αερίου

Οι προτεραιότητες του ΕΠ της ΣΤΕ που τίθενται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
είναι:
–

Η ολοκλήρωση των κεντρικών εθνικών αξόνων (οδικού και σιδηροδρομικού), που είναι ενταγμένα
στα ΔΕΔ-Μ., η οποία θα προωθηθεί μέσω του σχετικού τομεακού ΕΠ.

–

Η ολοκλήρωση ή/και βελτίωση των διασυνδέσεων των περιφερειακών μεταφορικών δικτύων με
τα διερχόμενα ΔΕΔ-Μ.

–

Η βελτίωση του περιφερειακού δικτύου μεταφορών με στόχο την ενδυνάμωση της ισόρροπης
χωρικής ανάπτυξης.

–

Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, ειδικά μέσω της διασύνδεσης των λιμένων της
περιοχής και των ΒΙΠΕ με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

–

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου για την
εξάλειψη μελανών σημείων στο οδικό δίκτυο της ΠΣΤΕ.

–

Η ανάδειξη της περιοχής Οινόης-Σχηματαρίου σε εθνικό και διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο.

Μέσω των ειδικών στόχων 7β1 και 7ε1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:

-

Ολοκλήρωση της ανάπτυξης «βασικών» αξόνων του εθνικού συστήματος μεταφορών, βελτίωση
της ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων, βελτίωση δεικτών
πολυτροπικότητας στις μεταφορές, βελτίωση της ασφάλειας σε όλα τα υποσυστήματα των
Μεταφορών.

-

Αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου, αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ από τα διασυνδεόμενα
νησιά και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά, βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης υποδομών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού, αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,
βελτίωση της ευστάθειας του συστήματος, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 7 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι είναι συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
Άξονας Προτεραιότητας 8
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων:
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–

επιλέγει την ΕΠ 8iii) αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την οποία
εξειδικεύει στον ΕΣ 8iii1: Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

–

επιλέγει την ΕΠ 8v) Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο
νέο περιβάλλον

Οι προτεραιότητες του ΕΠ της ΣΤΕ που τίθενται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
είναι:
–

Η στήριξη της αυτοαπασχόλησης, των μικρών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, με
έμφαση στην επιχειρηματικότητα των γυναικών, των νέων, των ελεύθερων επαγγελματιών κ.α.

–

Η αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο περιβάλλον και η
ενδυνάμωση των υπηρεσιών και των μηχανισμών για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας.

–

Η υποστήριξη της κινητικότητας στο χώρο της εργασίας (κλαδική κα γεωγραφική)

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητες για την επίτευξη του θεματικού στόχου 8 είναι οι εξής:
–

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

–

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων

Μέσω των ειδικών στόχων 8iii1 και 8v1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το EKT:
–

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων σε επιχειρήσεις κυρίως
κοινωνικού χαρακτήρα και σε οικονομικούς τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα και δυναμική
αύξησης των θέσεων απασχόλησης

–

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανέργων, αναζητούντων εργασία και εργαζομένων σε
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων

–

Δράσεις αναβάθμισης της κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης των πόρων, φυσικού περιβάλλοντος,
πολιτισμού.

Για το συγκεκριμένο ΘΣ είχε αρχικώς επιλεγεί η μη ύπαρξη οικονομικών πόρων προς την ΠΣΤΕ και η
χρηματοδοτική κατανομή στο ΣΕΣ δεν είναι συνεπής με το ΕΠ. Εντούτοις, οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι
του ΑΠ 8 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με τους γενικούς στόχους του ΣΕΣ.
Άξονας Προτεραιότητας 9
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ΕΤΠΑ:
–

επιλέγει την ΕΠ 9α) 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 προώθησης 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 (ΕΤΠΑ), την οποία
εξειδικεύει στον ΕΣ-9α1: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

–

επιλέγει την ΕΠ 9δ) επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-9δ1
Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με την
9vi του ΕΚΤ)

Άξονας Προτεραιότητας 10
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ΕΚΤ:
–

επιλέγει την ΕΠ 9i) Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας (ΕΚΤ), την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-9i1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων
ατόμων
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–

επιλέγει την ΕΠ 9ii) Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά επιλέγει την ΕΠ, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-9ii1 Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των
δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους
ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους

–

επιλέγει την ΕΠ 9iii) την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που
προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

–

επιλέγει την ΕΠ 9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και διεύρυνση
δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα
και την υγεία

–

επιλέγει την ΕΠ 9v) Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση, την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 9v1: Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας υφιστάμενων και
δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

–

επιλέγει την ΕΠ 9vi) στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·, την
οποία εξειδικεύει στον ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης.

Άξονες Προτεραιότητας 9 και 10
Οι ΑΠ 9 και 10 είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους, αντιστοιχούν στον ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και χρηματοδοτούνται αντίστοιχα από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Ο ΕΣ-9δ1 προωθείται μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9δ) του ΘΣ 9 του ΕΤΠΑ, σε συνέργεια με τον
ΕΣ 9vi1 της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi) του ΕΚΤ.
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης θα εξειδικευθεί έως τα τέλη του 2014 σε Περιφερειακά
Στρατηγικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης, τα οποία θα βασίζονται σε Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης με
έμφαση στις αγροτικές περιοχές. Τα εν λόγω Τοπικά Σχέδια θα προκύψουν από την χαρτογράφηση της
εκάστοτε περιοχής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της φτώχειας, τις ομάδες –στόχο, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και τις ανάγκες του πληθυσμού, ώστε να είναι εφικτή η ολιστική παρέμβαση που εμπεριέχει α)
το στάδιο της προστασίας, β) την ενεργοποίηση και γ) την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη.
Περαιτέρω, σχεδιάζεται η ανάπτυξη και λειτουργία Τοπικών Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ νομικών
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υλοποιούν δράσεις κοινωνικής φροντίδας και
αλληλεγγύης με σκοπό το συλλογικό σχεδιασμό, τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων, μέσω
των οποίων θα υποστηρίζονται οι «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» και οι «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού»,
όπως έχουν οριστεί στο Νόμο 4019/2011, αλλά και τη διεύρυνση τους στις οποίες θα περιλαμβάνονται
ομάδες, όπως νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανασφάλιστοι με χαμηλό εισόδημα κλπ. Ειδικότερα στους
ωφελούμενους της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα παρέχεται
περαιτέρω υποστήριξη μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες και μέτρα
ενίσχυσης της απασχολησιμότητας τους. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ωφελούμενοι θα αποτελούν ομάδαστόχο των παρεμβάσεων ΕΚΤ, ώστε να διασφαλιστεί για όλους η κοινωνική ένταξη και ενεργή συμμετοχή
τους στην κοινότητα και ειδικότερα για τα άτομα που δύναται να εργασθούν, η πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας.
Οι παρεμβάσεις στο Θ.Σ. 9 αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών όπως η Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης, η εθνική στρατηγική για τους Ρομά, η εθνική στρατηγική για την ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών, το Στρατηγικό Σχέδιο την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας και η Πρωτοβουλία “Health in Action”, με κοινό χαρακτηριστικό της συνεκτικής και
στοχευμένης εφαρμογής με βάση τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου, όσο και των
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περιφερειακών και τοπικών συνθηκών, μόχλευσης δυνάμεων (social engineering) και συστηματικής
μεταφοράς τεχνογνωσίας (capacity building). Συνέργειες θα αναζητηθούν και με τις δράσεις του Ταμείου
Απόρων μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης.
Ενδεικτικές Δράσεις ΕΚΤ που προτείνεται να υλοποιηθούν ανά Επενδυτική Προτεραιότητα είναι οι
ακόλουθες:
ΕΠ 9i: Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
–

Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring,επαγγελματικός προσανατολισμός,
απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ)

–

Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες

–

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε
κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε
πιστοποίηση

–

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί
σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

–

Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

ΕΠ 9ii: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
–

Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου απαιτείται

–

Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και
κινητές μονάδες, όπου απαιτείται

–

Λειτουργία χώρων Υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) σε συνέργεια με
το ΕΤΠΑ. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να είναι αυτόνομη ή μέρος της δράσης «Κέντρα
Κοινότητας» ανωτέρω

ΕΠ 9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
–

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και
αναπηρίες

–

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

–

Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

–

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

–

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων

ΕΠ 9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος
–

Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας (για μετανάστες – αιτούντες άσυλο)

–

Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κλπ)

–

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

–

Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού

–

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας

–

Δράσεις αποιδρυματοποίησης παιδιών
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ΕΠ 9v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
–

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up)

–

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

–

Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

–

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters)

–

Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
–

Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών
υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

Μέσω των ειδικών στόχων ΕΣ- 9α1 έως και ΕΣ 9vi1 επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα ανά ταμείο:
ΕΤΠΑ
–

Ολοκληρωμένη αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών

–

Δημιουργία νέων και υποστήριξη υφιστάμενων Κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο

–

Επενδύσεις σε υποδομές υγείας

–

Μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

–

Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών, ειδικών και λοιπών ομάδων
πληθυσμού

–

Πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

–

Δημιουργία νέων και υποστήριξη υφιστάμενων Κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο

–

Αποτελεσματική λειτουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

–

Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας - Θεσμοθέτηση και υλοποίηση ενός δικτύου ασφαλείας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (health safety net), ), Βελτίωση των δεικτών ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας

ΕΚΤ

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 9 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι είναι συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
Σύμφωνα με την ΕΥΣΕΕΚΤ όταν προβλέπεται χρήση εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (CLLD,
ΟEΕ, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), θα πρέπει τα εν λόγω εργαλεία να προσδιοριστούν με βάση την ομάδα
στόχο ή/και περιοχές που θα εφαρμοστούν και να αναφέρεται η σύνδεσή τους με τις επενδυτικές
προτεραιότητες από τις οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν.
Άξονας Προτεραιότητας 11
Η Περιφέρεια στον ΑΠ 11: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση,
–

επιλέγει την ΕΠ 10α) επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών,
κατάρτισης και εκπαίδευσης, την οποία εξειδικεύει στον ΕΣ-10α1 Βελτίωση των υποδομών
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Η ΠΣΤΕ θεωρεί ότι, με δεδομένη την στενότητα των πόρων, θα πρέπει να γίνουν επιλογές και να
ενισχυθούν δράσεις που θα παράγουν αποτέλεσμα (π.χ. ενίσχυση των υποδομών για νηπιαγωγεία σε όλη
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την ΠΣΤΕ, ενίσχυση στις άλλες βαθμίδες για εξοπλισμούς, επίλυση σημειακών προβλημάτων κτιριακών
εγκαταστάσεων κλπ.) Σύμφωνα με το ΣΕΣ η αναβάθμιση του συστήματος της σχολικής εκπαίδευσης θα
εστιάσει:
–

στην ενδυνάμωση των δομών (υπηρεσιών και σχολείων) για να χειρίζονται την εισαγωγή και
εμπέδωση παιδαγωγικών καινοτομιών και βελτιώσεων του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και

–

στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε οι μαθητές και νέοι να
βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητά τους να μαθαίνουν δια βίου, μειώνοντας τον κίνδυνο
ανεργίας και περιθωριοποίησής τους. Έτσι, παράλληλα και συμπληρωματικά με τις επενδυτικές
προτεραιότητες του ΘΣ10 υπηρετούνται και οι ΘΣ8 και ΘΣ9.

Επιπλέον απαιτείται:
–

η περαιτέρω αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στη σύνδεση τους με την οικονομία και τις επιχειρήσεις,
με την εισαγωγή σχημάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
απασχόληση (κυρίως των νέων), και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της
φτώχειας, καθώς και

–

η ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την προσφορά προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας και με την εισαγωγή σχημάτων
διασφάλισης της ποιότητας.

Μέσω του ειδικού στόχου 10α1επιδιώκονται ως κύρια αποτελέσματα για το ΕΤΠΑ:
–

Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια
βίου μάθησης

–

Ενίσχυση σχέσεων και μεταφορά γνώσης από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους
ερευνητικούς οργανισμούς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα από ειδικά τομεακά δίκτυα
/πλατφόρμες προσελκύοντας (επιχειρηματικό) κεφάλαιο και στήριξη από ιδιώτες επενδυτές .

Οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι του ΑΠ 9 και οι προτεραιότητες είναι συνεπείς με το ΣΕΣ. Οι Ειδικοί
Στόχοι είναι συνεπείς με τα επιδιωκόμενα από τα Ταμεία Αποτελέσματα.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια των στόχων του Προγράμματος με τους στόχους
του ΣΕΣ: Παρατηρείται ουσιαστικά η έντονη διαφοροποίηση ως προς τη συνάφεια, γεγονός που είναι
αναμενόμενο.
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4.1.3

Συνέπεια των επιλεγέντων προτεραιοτήτων και αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος
με το ΕΠΜ

Στόχος για την απασχόληση και βασικά μέτρα για την επίτευξή του.
Στόχος ποσοστού απασχόλησης: 70% του πληθυσμού μεταξύ 20 και 64 θα πρέπει να απασχολείται. Τα
Βασικά Μέτρα Πολιτικής περιλαμβάνονται σε μία εκτενή ατζέντα μεταρρυθμίσεων η οποία εφαρμόζεται
ώστε να υποστηρίξει την βελτίωση της παραγωγικότητας και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην αγορά
εργασίας όπως:
–

εμπόδια από την πλευρά της ζήτησης

–

εμπόδια που σχετίζονται με την ένταξη/επανένταξη/διατήρηση συγκεκριμένων ομάδων στην
αγορά εργασίας (νέοι , γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι)

–

το επίπεδο αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕΔ)

–

την αναντιστοιχία ζητούμενων και προσφερόμενων προσόντων

–

την αδήλωτη εργασία

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας έχουν επιλεγεί κεντρικά και επομένως
εφαρμοστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής και της Περιφέρειας, οι πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες με
συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες που
ακολούθως εξειδικεύτηκαν σε Ειδικούς Στόχους.
Οι ΕΣ του ΕΠ επιδιώκουν έμμεσα και άμεσα τη δημιουργία απασχόλησης μέσω:
–

της δημιουργίας περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις

–

της αγροτική ανάπτυξης και την αλιείας για τη δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού
αγροδιατροφικού συστήματος, με την παράλληλη προαγωγή της επιχειρηματικότητας στις
αγροτικές περιοχές

–

της ανάπτυξης και αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό
κοινωνική ενσωμάτωση η οποία αποτελεί υψίστης σημασίας χρηματοδοτική προτεραιότητα, το
πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει:
1.

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε το ανθρώπινο
δυναμικό να προσαρμόζεται ταχύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας ,

2.

τη στήριξης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης,

3.

τη προώθησης της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΕΠ συμβάλλοντας στην εθνική πολιτική απασχόλησης για την επόμενη
προγραμματική περίοδο, μέσω των ΕΣ επιχειρεί να επιτύχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:
–

ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας,

–

αναβάθμιση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού,

–

αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας,

–

ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης και
αναγνώρισης αναγκών σε δεξιότητες.

Στόχος για την Ε&Α & βασικά μέτρα πολιτικής για την επίτευξή του
Όσον αφορά στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη έχουν εντοπιστεί πέντε βασικοί τομείς στρατηγικής
σημασίας για τη χώρα και οι οποίοι αποτελούν εθνικές προτεραιότητες. Αυτοί αφορούν:
1) Γεωργικά προϊόντα διατροφής,
2) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
3) Υλικά / Χημικές ουσίες,
4) Ενέργεια-Περιβάλλον, και
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5) Υγεία / Βιοϊατρική.
Επιπρόσθετα θα υποστηριχθούν, η εφαρμοσμένη οικονομική και κοινωνική έρευνα όπως και η έρευνα
σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά οι οποίες θεωρούνται επίσης εθνικής σημασίας. Το ΕΠ συμβάλει
στην Ε&Α υιοθετώντας ΕΣ οι οποίοι έχουν τους ακόλουθους στόχους:
–

Ενίσχυση και υποστήριξη του επιστημονικού / ερευνητικού προσωπικού και των υποδομών της
έρευνας.

–

Ενθάρρυνση των δεσμών μεταξύ της επιστημονικής / ερευνητικής κοινότητας των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών.

–

Στήριξη διμερών και ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, και

Περιβαλλοντικοί Στόχοι και βασικά μέτρα για την επίτευξη τους.
Οι στόχοι για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του πακέτου 20-20-20 είναι:
–

Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%.

–

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020
μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

–

Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005).

Το ΕΠ συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων υιοθετώντας ΕΣ οι οποίοι έχουν τους
ακόλουθους στόχους:
–

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κτηρίων και υποδομών

και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων

–

Προώθηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας

–

Ενίσχυση των οικο-καινοτομικών επενδύσεων

–

Επιπρόσθετες μονάδες φυσικού αερίου

Στόχος για την Παιδεία & βασικά μέτρα πολιτικής για την επίτευξή του
Στόχος για την Παιδεία: Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω
από 10% και τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το ΕΠ συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την Παιδεία υιοθετώντας τον ΕΣ Βελτίωσης των υποδομών
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Στόχος για τη Φτώχεια & βασικά μέτρα πολιτικής για την επίτευξή του
Στόχος για τη φτώχεια: 450.000 άτομα λιγότερα σε κίνδυνο φτώχειας. Το ΕΠ συμβάλει στην επίτευξη των
στόχων για την Φτώχεια υιοθετώντας ΕΣ οι οποίοι έχουν τους ακόλουθους στόχους:
–

Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

–

Προώθηση επενδυτικών σχεδίων σε υποβαθμισμένες αστικές και αγροτικές περιοχές

–

Αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

–

Προώθηση επενδύσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης (σε συνδυασμό με
9vi ΕΚΤ)

–

Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων

–

Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους (σε
συνεργασία με ΕΤΠΑ 9β)

–

Υποστήριξη της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών
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–

Υποστήριξη δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη
φροντίδα και την υγεία

–

Ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε, καθώς και της δικτύωσης
και συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων

–

Προώθηση σχεδίων ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης

Στο Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια των Στόχων του Προγράμματος με το ΕΠΜ.
Παρατηρείται ουσιαστικά η έντονη διαφοροποίηση ως προς τη συνάφεια, γεγονός που είναι αναμενόμενο.
Πίνακας 7:Μήτρα συνάφειας Ειδικών Στόχων του Προγράμματος με το ΕΠΜ
ΕΣ\ΕΠΜ

Εκπαίδευση
Ε1

Ε2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ΕΣ 1α1
ΕΣ 1β1
ΕΣ 2β1
ΕΣ 2γ1
ΕΣ 3α1
ΕΣ 3γ1
ΕΣ 3δ1
ΕΣ 4γ1
ΕΣ 4ε1
ΕΣ 5α1
ΕΣ 5β1
ΕΣ 6β1
ΕΣ 6γ1
ΕΣ 6δ1
ΕΣ 6ε1
ΕΣ 6ζ1
ΕΣ 7β1
ΕΣ 7ε1
ΕΣ 8iii1
ΕΣ 8v1
ΕΣ- 9α1
ΕΣ 9δ1
ΕΣ 9i1
ΕΣ- 9ii1
ΕΣ 9iii1
ΕΣ 9iv1
ΕΣ 9v1
ΕΣ 9vi1
ΕΣ 10α1

4.1.4

Αγορά Εργασίας - Φτώχεια
Α1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3

Α2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Α3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
1
2

Α4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2

Α5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2

Έρευνα και
Ανάπτυξη
Σ1
Σ2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Σύνολο

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΠΟΣΟΣΤΟ

21
21
21
18
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
20
18
18
19
19
19
20
21
20
19
18
20
16
20
AV

Συνέπεια των επιλεγέντων προτεραιοτήτων και αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος
με το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών και τις ανά χώρα συστάσεις.

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα είναι έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα, στα
οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της χώρας και προτείνονται μέτρα που πρέπει να λάβει μέσα
στους επόμενους 18 μήνες. Οι συστάσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα του κράτους μέλους
και αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, η μεταρρύθμιση των
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τα μέτρα για τη δημιουργία απασχόλησης και την καταπολέμηση της
ανεργίας, οι στόχοι για την εκπαίδευση και την καινοτομία, κ.λπ. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα που
καταρτίζει η Επιτροπή εγκρίνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τους ηγέτες των κρατών μελών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
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78%
78%
78%
67%
70%
70%
70%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
74%
67%
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70%
70%
70%
74%
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74%
70%
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74%
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74%
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Τον Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο συμφώνησαν σε ένα δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής με τις ελληνικές αρχές. Για να
αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα, η
Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζεται η συνέπεια του ΕΠ με το Μνημόνιο Οικονομικών και
Χρηματοπιστωτικών πολιτικών στους τομείς που το αφορά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
αυτοδιοίκησης.
Οι στόχοι του μνημονίου ως προς την Αγορά εργασίας, εκπαίδευση και κοινωνικές πολιτικές δεν
διαφέρουν από αυτούς της «Στρατηγικής 2020», ωστόσο κρίνεται ότι η συνεχής και μεγάλη πτώση της
απασχόλησης έχει αυξήσει την απόσταση για την επίτευξή του. Ο στόχος αυτός θα εξεταστεί ακολούθως
στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Το ΕΠ επιχειρεί να συμβάλει στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στην έξυπνη
επιχειρηματικότητα και στην έξυπνη εξειδίκευση. Μέσω αυτών προτίθεται να συμβάλει στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων -κανόνων που ορίζονται από τις κυβερνητικές
αποφάσεις.
Το ΕΠ περιλαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Πρωτοβουλία της
Επιτροπής SBI για την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και ένα πλέγμα δράσεων του ΑΠ 9 Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας το οποίο αναπτύσσει σε οκτώ ειδικούς στόχους
από τον 9α1 έως τον ΕΣ 9vi1. Το ΕΠ συμβάλει τον εκσυγχρονισμό των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης μέσω του ΕΣ 10α1.

4.1.5

Αποτίμηση της συνέπειας των ειδικών στόχων του Προγράμματος με τις προκλήσεις και
ανάγκες σε σχέση με την στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’

Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης: έξυπνης, με
αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία· βιώσιμης, χάρη στην
αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· και χωρίς αποκλεισμούς, με
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.
Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της
καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας.
Έξυπνη Ανάπτυξη
ΕΕ θα δώσει ώθηση στην έξυπνη ανάπτυξη μέσω τριών εμβληματικών πρωτοβουλιών:
1.

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

2.

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς βασισμένης στο γρήγορο/πολύ γρήγορο Διαδίκτυο και σε
διαλειτουργικές εφαρμογές:

–

έως το 2013: όλοι να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση

–

έως το 2020: όλοι να έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο πολύ υψηλότερων ταχυτήτων (30 Mbps ή
μεγαλύτερες)

–

έως το 2020: το 50% τουλάχιστον των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να έχει πρόσβαση σε
διαδικτυακές συνδέσεις άνω των 100 Mbps.

3.

Ένωση Καινοτομίας

–

επανεστίαση της πολιτικής για την Ε&Α και την καινοτομία στις κυριότερες προκλήσεις της
κοινωνίας μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η αποτελεσματική χρήση των
πόρων, η υγεία και οι δημογραφικές μεταβολές

–

ενίσχυση κάθε κρίκου της αλυσίδας καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την εμπορία.

4.
–

Νεολαία σε κίνηση
βοήθεια στους σπουδαστές και στους ασκούμενους για να σπουδάσουν στο εξωτερικό
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–

περισσότερα εφόδια στους νέους για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας

–

ενίσχυση των επιδόσεων και της παγκόσμιας αίγλης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

–

βελτίωση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ακαδημαϊκή αριστεία, ισότητα
ευκαιριών)

Το ΕΠ συμβάλει στην Έξυπνη ανάπτυξη επιχειρώντας τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στους παρακάτω
τομείς:
–

εκπαίδευση (ενθάρρυνση των ατόμων για μάθηση, σπουδές και βελτίωση των δεξιοτήτων τους)
(ΕΣ- 9δ1, 9i1, 9ii1, 9iii1, 9iv1, 9v1, 10α1)

–

έρευνα/καινοτομία (δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών που ευνοούν την ανάπτυξη και την
απασχόληση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων) (ΕΣ- 1α1, 1β1,
2β1, 2γ1, 3α1, 3γ1, 3δ1, 4γ1, 6ζ1, 9δ1)

–

ψηφιακή κοινωνία (αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) (ΕΣ-1α1, 1β1,
2β1, 2γ1, 3α1, 3γ1, 3δ1, 4ε1, 6β1, 6ε1, 7ε1, 9δ1, 9i1, 9v1, 9vi1, 10α1)

Μέσω των ανωτέρω ΕΣ το ΕΠ συμβάλει τόσο στους Εθνικούς όσο και στους στόχους της Ευρώπης 2020 για
την έξυπνη ανάπτυξη που είναι:
1.

Οι συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ (και να
βελτιωθούν οι συνθήκες για την Ε&Α και την καινοτομία

2.

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει το 75% (70%
για την Ελλάδα) έως το 2020– το οποίο θα επιτευχθεί με την ένταξη περισσότερων ατόμων στην
αγορά εργασίας, κυρίως γυναικών, νέων, εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και νόμιμων
μεταναστών

3.

Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:

–

να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο του 10%
(9,7% για την Ελλάδα)

–

να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% (32% για την Ελλάδα) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ή ισοδύναμη)

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η ΕΕ θα τονώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών:
1. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της
Για να ενισχυθεί η μετάβαση προς μια αποτελεσματική στη χρήση των πόρων οικονομία, με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα, είναι αναγκαία η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και
ενέργειας με:
–

τη μείωση των εκπομπών CO2

–

την προώθηση μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας

–

τη μείωση του βαθμού εκμετάλλευσης φυσικών πόρων για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε και
καταναλώνουμε

2. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Η ΕΕ χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική που θα βοηθά τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές, να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης και της μετάβασης σε
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό θα επιτευχθεί:
–

στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, για να γίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο
ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές

–

συνεκτιμώντας όλους τους κρίκους της ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένης αλυσίδας αξίας, από την
πρόσβαση στις πρώτες ύλες έως τις υπηρεσίες μετά την πώληση.
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Η πολιτική αυτή μπορεί να καταρτιστεί μόνο μέσω της στενής συνεργασίας με επιχειρήσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστημιακούς φορείς, ΜΚΟ και οργανώσεις καταναλωτών.
Το ΕΠ συμβάλει στην Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρώντας τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στους παρακάτω
τομείς
–

οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που κάνει
αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της (ΕΣ- 3δ1, 4γ1, 4ε1, 6ε1, 6ζ1, 7ε1) (άμεσος
αντίκτυπος)

–

προστασία του περιβάλλοντος, μείωση των εκπομπών και αποτροπή της απώλειας
βιοποικιλότητας (ΕΣ- 4γ1, 4ε1, 5α1, 5β1, 6β1, 6γ1, 6δ1, 6ε1 6ζ1,) (άμεσος αντίκτυπος)

–

αξιοποίηση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών και
μεθόδων παραγωγής (ΕΣ- 1α1, 1β1, 2β1, 2γ1, 3α1, 3γ1, 6ζ1) (έμμεσος αντίκτυπος)

–

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ (ΕΣ- 1α1, 1β1, 2β1, 2γ1, 3α1,
3γ1, 3δ1, 6δ1, 6ε1, 6ζ1, 7ε1, 9δ1, 9iii1, 9iv1, 9v1, 9vi1) (άμεσος αντίκτυπος)

Μέσω των ανωτέρω ΕΣ το ΕΠ συμβάλει τόσο στους Εθνικούς όσο και στους στόχους της Ευρώπης 2020 για
τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι:
1.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (4% για την Ελλάδα) σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990 έως το 2020. Η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση κατά 30% με
την προϋπόθεση ότι και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες θα αναλάβουν ανάλογες δεσμεύσεις και ότι
οι αναπτυσσόμενες θα συμβάλουν ανάλογα με τις ικανότητές τους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
παγκόσμιας συμφωνίας.

2.

Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο
20% (18% για την Ελλάδα)

3.

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% (2,85% για την Ελλάδα)

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Η ΕΕ θα δώσει ώθηση στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών:
1. της ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας που απευθύνεται:
–

σε μεμονωμένα άτομα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν νέες δεξιότητες, να
προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να αλλάζουν με επιτυχία επάγγελμα

–

στην κοινωνία στο σύνολό της, εκσυγχρονίζοντας τις αγορές εργασίας ώστε να αυξηθεί το επίπεδο
απασχόλησης, να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινωνικών προτύπων μας

2. της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της φτώχειας
–

διασφάλιση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

–

εγγύηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και
να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία

–

παροχή βοήθειας στους πολίτες για να ενταχθούν στις κοινότητες όπου ζουν, να μορφωθούν, να
βρουν δουλειά και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη

Με την περιφερειακή ανάπτυξη και τις επενδύσεις προάγεται επίσης η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς,
καθώς μειώνονται οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και τα οφέλη της ανάπτυξης φθάνουν σε κάθε
γωνιά της ΕΕ.
Το ΕΠ συμβάλει στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη επιχειρώντας τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ
στους παρακάτω τομείς
–

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη – περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας (ΕΣ- 3α1,
9α1, 9δ1, 9i1, 9ii1, 9iii1) (έμμεσος αντίκτυπος)
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–

βοήθεια στα άτομα όλων των ηλικιών να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να διαχειριστούν τις
αλλαγές, μέσω επενδύσεων σε δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση (ΕΣ- 3α1, 9α1, 9δ1, 9i1,
9ii1, 9iii1)

–

διασφάλιση ότι ολόκληρη η ΕΕ θα αποκομίσει τα οφέλη της ανάπτυξης (ΕΣ για όλη τη Περιφέρεια)

Μέσω των ανωτέρω ΕΣ το ΕΠ συμβάλει τόσο στους Εθνικούς όσο και στους στόχους της Ευρώπης 2020 για
την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που είναι:
1.

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει στο 75%
(70% για την Ελλάδα) έως το 2020– ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των
γυναικών, των νέων, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης, καθώς και των
νόμιμων μεταναστών (έμμεσος αντίκτυπος).

2.

Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:

3.

–

να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο του 10%
(9,7% για την Ελλάδα) (έμμεσος αντίκτυπος)

–

να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% (32% για την Ελλάδα) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση (έμμεσος αντίκτυπος)
Να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια (450.000 για την Ελλάδα) ο αριθμός των ατόμων που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (άμεσος
αντίκτυπος).

Στη μήτρα συνάφειας που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια των στόχων του Προγράμματος στη
στρατηγική Ευρώπη 2020. Από τη μέτρηση, προκύπτει η θετική συνεισφορά (>50%) του Προγράμματος. Η
σχετικά χαμηλή τιμή οφείλεται στο ότι το ΠΕΠ έχει κυρίως έμμεσο αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
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Πίνακας 8: Μήτρα συνάφειας με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020
Ανάγκες
/Ευρώπ
η 2020

ΕΣ-1α1
ΕΣ-1β1
ΕΣ-2β1
ΕΣ-2γ1
ΕΣ-3α1
ΕΣ-3γ1
ΕΣ-3δ1
ΕΣ 4γ1
ΕΣ 4ε1
ΕΣ 5α1
ΕΣ 5β1
ΕΣ-6β1
ΕΣ-6γ1
ΕΣ 6δ1
ΕΣ-6ε1
ΕΣ 6ζ1
ΕΣ 7β1
ΕΣ 7ε1
ΕΣ 8iii1
ΕΣ 8v1
ΕΣ- 9α1
ΕΣ 9δ1
ΕΣ 9i1
ΕΣ- 9ii1
ΕΣ 9iii1
ΕΣ 9iv1
ΕΣ 9v1
ΕΣ 9vi1
ΕΣ 10α1

«Έξυπνη ανάπτυξη»
Καινοτο
μία

Εκπαί
δευση

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

«Ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς»

«Βιώσιμη ανάπτυξη»

Ψηφιακή
κοινωνία
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Κλίμα, ενέργεια
και
κινητικότητα
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ανταγωνιστικό
τητα

Απασχόληση
και δεξιότητες

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3

Καταπολέμ
ηση της
φτώχειας
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Σύνολο

ΠΟΣΟΣΤΟ

18
18
18
17
17
16
15
16
15
15
15
13
15
16
16
17
14
16
16
18
16
16
16
15
15
15
16
16
17

86%
86%
86%
81%
81%
76%
71%
76%
71%
71%
71%
62%
71%
76%
76%
81%
67%
76%
76%
86%
76%
76%
76%
71%
71%
71%
76%
76%
81%
76%

AVE

Συμπερασματικά, το ΕΠ είναι μεν εστιασμένο στην επιτυχία των στόχων της Ευρώπης 2020 αλλά η
συνεισφορά του είναι μετριασμένη. Εντούτοις, οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ είναι ευθυγραμμισμένοι με τους
στόχους της Ευρώπης 2020.

4.2 Εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος
4.2.1

Εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου Προγράμματος

Η σχέση μεταξύ των ειδικών στόχων
Η σχέση μεταξύ των ειδικών στόχων του κάθε άξονα προτεραιότητας και η σχέση τους με τους ειδικούς
στόχους των λοιπών αξόνων προτεραιότητας ως προς τη Συμπληρωματικότητα, τις Συνέργειες και τις
αντικρουόμενες προτεραιότητες ή αντικρουόμενους ειδικούς στόχους παρατίθεται ακολούθως.
–

Οι ειδικοί στόχοι 1α1 και 1β1 του ΑΠ 1 είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους ως προς την
ενίσχυση της ΕΤΑΚ και την προώθηση συνεργατικών ερευνητικών σχημάτων και. συνεργούν ως
προς την ανάπτυξη της έρευνας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή
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–

Οι ειδικοί στόχοι 2β1 και 2γ1 του ΑΠ 2 είναι συμπληρωματικοί ως προς τις παρεμβάσεις τόσο
στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, και συνεργούν στη Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

–

Οι ειδικοί στόχοι 3α1, 3γ1 και 3δ1 του ΑΠ 3 είναι συμπληρωματικοί ως προς την ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, τη συνεργασία τους, την ανάπτυξη νέων και/ή διαφοροποιημένων
προϊόντων και στην υποστήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που
απαιτείται για την επιτυχία των ανωτέρω. Οι ειδικοί στόχοι συνεργούν στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη του εξαγωγικού τους
χαρακτήρα και στην προώθηση των εξαγωγών.

–

Οι ειδικοί στόχοι των τριών πρώτων αξόνων αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας νέας
επιχειρηματικότητας βασισμένης στην καινοτομία, στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες με
εξωστρεφή εξαγωγικό χαρακτήρα.

–

Οι ειδικοί στόχοι 4γ1 και 4ε1 του ΑΠ 4 είναι συμπληρωματικοί ως προς την εξοικονόμηση
ενέργειας και στη χρήση ήπιων μορφών συντελώντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.

–

Οι ειδικοί στόχοι 5α1 και 5β1 του ΑΠ 5 είναι συμπληρωματικοί με στόχο πληρέστερη
διαχείριση κινδύνων και συναφείς γιατί έχουν τον ίδιο αντικειμενικό στόχο.

–

Οι ειδικοί στόχοι 6β1, 6γ1, 6δ1, 6ε1 και 6ζ1 του ΑΠ 6 είναι συμπληρωματικοί με στόχο να
συμβάλουν στην περιβαλλοντική αποκατάσταση. Είναι συναφείς με τον ΕΣ 6γ1 ως προς τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης είναι συναφείς με τον 5α1 που στοχεύει και
στην προστασία των υδάτινων πόρων. Όλοι οι ΕΣ του άξονα έχουν συνάφεια με την προστασία
του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

–

Ο ΕΣ 6ζ1 έχει σχέση με τους ειδικούς στόχους των τριών πρώτων ΑΠ και ειδικότερα με τους ΕΣ
1α1, 1β1 και 3α1 ως προς την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων.

–

Οι ειδικοί στόχοι 7β1 και 7ε1 του ΑΠ 7 είναι συμπληρωματικοί ως προς την προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

–

Οι ειδικοί στόχοι ΕΤΠΑ, πλην του ΕΣ 9α1 του ΑΠ 9 είναι συναφείς επιδιώκοντας τη δημιουργία
υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και συμπληρωματικοί ως προς τον τοπικό τους
χαρακτήρα με αιχμή την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο ΕΣ 9α1 είναι συναφής με τους
υπολοίπους στόχους ΕΤΠΑ ως προς τη αναβάθμιση-δημιουργία υποδομών αλλά στο χώρο της
υγείας και της πρόνοιας.

–

Οι ειδικοί στόχοι ΕΚΤ 9i1 έως και 9vi1 είναι συμπληρωματικοί των στόχων ΕΤΠΑ υποστηρίζοντας
τη λειτουργία των υποδομών με ταυτόχρονη αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην περίπτωση των
ανέργων και ένταξής τους στην κοινωνία στη περίπτωση των ομάδων που κινδυνεύουν από τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Αλληλοσυμπληρώνονται επί αυτού προωθώντας στην απασχόληση
άτομα ευπαθών ομάδων. Υποστηρίζουν τους αποδέκτες υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και
ταυτόχρονα «επιτρέπουν» σε μέλη οικογενειών με εξαρτώμενα μέλη (παιδιά, υπερήλικες) να
εργάζονται.

–

Ο ΕΣ 10α1 υποστηρίζοντας τη βελτίωση των υποδομών στη γενική και επαγγελματική
εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση, εμμέσως συμβάλει στη αποδοτικότερη λειτουργία των
αντίστοιχων δομών προς όφελος μαθητών - εκπαιδευόμενων και επομένως στην ανάπτυξη του
έμψυχου δυναμικού της Περιφέρειας και είναι σε συνέργεια με όλους τους ΕΣ και το πνεύμα της
Ευρώπης 2020.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μήτρα εσωτερικής συνάφειας του Προγράμματος.
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Πίνακας 9: Μήτρα εσωτερικής συνάφειας του Προγράμματος.
ΕΣ-1α1 ΕΣ-1β1 ΕΣ-2β1 ΕΣ-2γ1 ΕΣ-3α1 ΕΣ-3γ1 ΕΣ-3δ1 ΕΣ 4γ1 ΕΣ 4ε1 ΕΣ 5α1 ΕΣ 5β1 ΕΣ-6β1 ΕΣ-6γ1 ΕΣ 6δ1 ΕΣ-6ε1 ΕΣ 6ζ1 ΕΣ 7β1 ΕΣ 7ε1 ΕΣ 8iii1 ΕΣ 8v1 ΕΣ- 9α1 ΕΣ 9δ1 ΕΣ 9i1 ΕΣ- 9ii1 ΕΣ 9iii1 ΕΣ 9iv1 ΕΣ 9v1 ΕΣ 9vi1
ΕΣ-1α1
ΕΣ-1β1

3
3

ΕΣ 10α1

Sum

%

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

60

71%

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

61

73%

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

60

71%

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

58

69%

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

58

69%

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

58

69%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

58

69%

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

58

69%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

57

68%

3

2

2

2

2

2

2

2
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4.2.2

Αποτίμηση της σχέσης του ΠΕΠ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο σχέδιο του ΠΕΠ γίνεται αναφορά στην σχέση του με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στον Πίνακα που ακολουθεί χωρίς προς το παρόν να
αναφέρονται οι διαδικασίες αξιοποίησης και ωρίμανσης των σχετικών συνεργασιών. Ο Σύμβουλος
Αξιολόγησης εκτιμά ότι θα ήταν χρήσιμη η σχετική αναφορά.
Πίνακας 10: Συμβολή του ΕΠ ΠΣΤΕ, των τομεακών ΕΠ και άλλων Ταμείων στην προώθηση της συνολικής
στρατηγικής της ΠΣΤΕ
Συνοπτικός Πίνακας για τη συμβολή του ΕΠ ΠΣΤΕ, των τομεακών ΕΠ και άλλων Ταμείων στην προώθηση της συνολικής
στρατηγικής της ΠΣΤΕ
Γενικοί Στόχοι

Θεματικοί Στόχοι του ΕΠ ΠΣΤΕ

Τομεακά ΕΠ

ΓΣ1:Προώθηση
της
επιχειρηματικότητας,
της
ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας
της
περιφερειακής οικονομίας

ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας και της
τεχνολογικής
ανάπτυξης
και
της
καινοτομίας

«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία»

ΘΣ2: Ενίσχυση της πρόσβασης και της
χρήσης καθώς και της ποιότητας των
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνίας
ΘΣ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΜΜΕ,
του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και
της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
(για το ΕΤΘΑ)

Ταμεία και ειδικά
Προγράμματα και
Πρωτοβουλίες της
ΕΕ
HORIZON 2020
και
Πρόγραμμα COSME
για τις ΜΜΕ

«Αγροτική Ανάπτυξη»

«Θάλασσα και Αλιεία»

New SME Initiative
της ΕΤΕπ

ΘΣ8:
Προώθηση
της
βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
ΓΣ2:Διασφάλιση
του
περιβάλλοντος,
της
αειφορίας της ανάπτυξης
και βελτίωση της ποιότητας
ζωής

ΘΣ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς
ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στις
κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνου

Ταμείο υποστήριξης
ΜΜΕ «Institution
for Growth»

«Υποδομές, Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»

«Αγροτική Ανάπτυξη»

Ταμείο Συνοχής

Πρόγραμμα LIFE

ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση βιώσιμης (αποδοτικής) χρήσης
των πόρων

«Θάλασσα και Αλιεία»

ΓΣ3:
Ολοκλήρωση
των
μεταφορικών υποδομών και
δικτύων

ΘΣ7: Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και
άρση των δυσχερειών σε κομβικά δίκτυα
υποδομών

«Υποδομές, Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»

«Συνδέοντας
Ευρώπη»

ΓΣ4:
Αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού –
ενίσχυση της απασχόλησης
και της κοινωνικής συνοχής

ΘΣ8:
Προώθηση
της
βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων

«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού,
Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση»

«Πρωτοβουλία για
την
Απασχόληση
των Νέων»
Πρόγραμμα της ΕΕ
για
την
Απασχόληση
και
την
Κοινωνική
Οικονομία (EaSI)

ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας
ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, στις
δεξιότητες και στη δια-βίου μάθηση
ΓΣ5:
Βελτίωση
διοικητικής ικανότητας

της

ΘΣ2: Ενίσχυση της πρόσβασης και της
χρήσης καθώς και της ποιότητας των
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Τεχνολογιών
Επικοινωνίας
ΓΣ6: Προώθηση της χωρικής
συνοχής και συνεργασίας

4.2.3

Πληροφορικής

και

Εξυπηρετείται οριζόντια μέσω όλων των
ΘΣ, με κύριο χαρακτηριστικό του την
πολύ-ταμειακότητα
και
πολύτομεακότητα.

Όλα τα τομεακά Ε.Π.

Επιχειρησιακά
Προγράμματα
«Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας»

Εξωτερική συνοχή του προτεινόμενου προγράμματος

Συμβολή του ΠΕΠ στη Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση
Στη Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση ως Αναπτυξιακές ανάγκες αναφέρονται:
Αγροδιατροφή
–

Διαφοροποίηση αγροτικού προϊόντος μέσα από την βελτίωση των χαρακτηριστικών, της
ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας

–

Αύξηση παραγωγικότητας στις καλλιέργειες και τη μεταποίηση

–

Διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τροφίμων

–

Αύξηση της διείσδυσης στην ελληνική αγορά και αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων
αγροδιατροφής

–

Ανάπτυξη της ικανότητας αφομοίωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής

Υδατοκαλλιέργειες
–

Διαφοροποίηση προϊόντος στις υδατοκαλλιέργειες με είδη που μπορούν να δημιουργήσουν
διατροφικά προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας

–

Αύξηση παραγωγικότητας μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ποιότητας των προϊόντων

–

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις υδατοκαλλιέργειες

Βιομηχανία εμπειρίας
–

Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας του τουρισμού με την ανάπτυξη ανάντι και κατάντι
διασυνδέσεων

–

Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με τη βελτίωση της ποιότητας και τον εμπλουτισμό
της παρεχόμενης εμπειρίας

–

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό της
προσφερόμενης εμπειρίας

–

Ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και γνώσεων στο ανθρώπινο δυναμικού για την
προσφορά των υπηρεσιών εμπειρίας.

Πράσινη καινοτομία εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας
–

Εξοικονόμηση ενέργειας στην αγροτική παραγωγή

–

Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στη μεταποίηση και τον τουρισμό

–

Μείωση των εκπομπών CO2

Μέταλλο και μεταλλικά προϊόντα
–

Διατήρηση της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας

Η RIS3 της ΠΣΤΕ αναπτύσσει τρεις στρατηγικές ανάπτυξης στις οποίες κατατάσσει τους ανωτέρω τομείς
ανάπτυξης ως εξής :
–

Στρατηγική : Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός: Γεωργία – Κτηνοτροφία -Τουρισμό

–

Στρατηγική: Διατήρηση της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας: Υδατοκαλλιέργειες - Μέταλλο
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–

Στρατηγική: Διαφοροποίηση Προϊόντος: Τρόφιμα

Ενώ η RIS3 δεν εξειδικεύει τις αναπτυξιακές ανάγκες που σχετίζονται με το μέταλλο και τα προϊόντα
μετάλλου, το σχέδιο ΠΕΠ προβλέπει σχετικές δράσεις στην επενδυτική δραστηριότητα 1β. Λόγω
έλλειψης συνεργασίας με το ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπήρξε συντονισμός ως προς
τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας στην αγροτική παραγωγή και της μείωσης του οικολογικού
αποτυπώματος στη μεταποίηση αν και από το σχέδιο του ΠΕΠ προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις.
Συμπερασματικά στην κατάρτιση του σχεδίου του ΠΕΠ έχει αποδοθεί σημαντική προτεραιότητα στο
προγραμματισμό δράσεων της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Συμβολή του ΠΕΠ σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές πολιτικές
Κατά την Αξιολόγηση της ανάλυσης του Προγράμματος ως προς τη συμβολή του ΠΕΠ σε άλλες εθνικέςπεριφερειακές-τομεακές πολιτικές σημειώνονται τα ακόλουθα:
–

Δεν υπήρξε Συντονισμός με την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

–

Ως προς την Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση των ROMA αναπτύσσονται δράσεις στο
πλαίσιο του Α.Π. 9 χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στη Στρατηγική η οποία δεν υφίσταται για
την ΠΣΤΕ

–

Υπάρχει αναφορά στο Πρόγραμμα «Ορίζοντα 2020» και σε άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα
προγράμματα της Ένωσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, εντούτοις δεν έχουν
αποσαφηνιστεί οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων στην Περιφέρεια.

–

Παρομοίως για το LIFE+ και το κεκτημένο για το περιβάλλον γίνεται αναφορά χωρίς να έχουν
αποσαφηνιστεί οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μελλοντικά.

–

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και η σύνδεση με YG υλοποιούνται από στο
τομεακό πρόγραμμα ενώ στο πλαίσιο του Άξονα 8 αναφέρεται ο προγραμματισμός της
Περιφέρειας σε δράσεις με έμμεσο αντίκτυπο.

–

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία

–

Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται κυρίως από τομεακό πρόγραμμα ενώ
συνάφεια με αυτό παρατηρείται στις δράσεις του ΑΠ 7.

–

Ελλείψει του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Φτώχεια και την Κοινωνική Ένταξη
το σχέδιο του ΠΕΠ υιοθετεί προς το παρόν δράσεις συναφείς με τα αντίστοιχα τομεακά
προγράμματα.

–

Απαιτείται μεγαλύτερη συνέργεια με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση της ρύπανσης του
ποταμού Ασωπού με το ΠΕΠ Αττικής και το Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη.

4.2.4

Αξιολόγηση Μηχανισμών Συντονισμού

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπάρχουν αναφορές σε θέματα συντονισμού των ΕΔΕΤ και άλλων
ενωσιακών και εθνικών εργαλείων χρηματοδότησης. Τα κυριότερα σημεία των αναφορών αυτών
παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί ενώ στη δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η
άποψη του Συμβούλου Αξιολόγησης.

TEC A.E.

48 | Σ ε λ ί δ α

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Πίνακας 11: Αναφορές σε θέματα συντονισμού και σχολιασμός αυτών

Αναφορές σε θέματα συντονισμού

Σχολιασμός

Για την επίτευξη του
αποτελεσματικού
συντονισμού των ΕΔΕΤ θα συνεχίσει και κατά τη
νέα προγραμματική περίοδο να λειτουργεί στη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας η Εθνική Αρχή Συντονισμού
(ΕΑΣ), με αρμοδιότητα, μεταξύ των άλλων, το
συντονισμό του προγραμματισμού και της
εφαρμογής των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
και την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών για
την εξασφάλιση της κανονικότητας και
νομιμότητας στην εφαρμογή και διαχείριση των
προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΣ θα
συντονίζει την εφαρμογή και ως προς τις
συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και των
προγραμμάτων τους και ως προς τη
συμβατότητά τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές
προτεραιότητες.

Η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΑΣ κρίνεται απαραίτητη και για
την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απαιτείται σαφέστερη
διάκριση στο πλαίσιο των υπηρεσιών που την αποτελούν των
λειτουργιών στρατηγικής και σχεδιασμού, συντονισμού και
αξιολόγησης. Θεωρείται δεδομένο ότι η ΕΑΣ δεν θα έχει τη νέα
περίοδο
αρμοδιότητες
διαχείρισης
επιχειρησιακών
προγραμμάτων ή δράσεων που εντάσσονται σε αυτά. Επιπλέον
θα πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο συνεργασίας της ΕΑΣ με το
Υπουργείο το αρμόδιο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και
Τροφίμων και τις διαχειριστικές αρχές των αντίστοιχων
Προγραμμάτων). Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο 2007 –
2013 τα προγράμματα του Γεωργικού Ταμείου και του Ταμείου
Αλιείας δεν ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2014.

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ εντάσσονται στην
ΕΑΣ.

Η ένταξη αυτή διευκολύνει το συντονισμό των δράσεων του ΕΚΤ
με τις δράσεις των άλλων Ταμείων και χρηματοδοτικών
εργαλείων δεδομένου ότι εμπλέκει λιγότερα υπουργεία στις
λειτουργίες του συντονισμού. Το ζητούμενο είναι η ομαλή και
ορθολογική ένταξη των αρμοδιοτήτων, των λειτουργιών και των
μονάδων της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ δεδομένης της νέας δομής που
θα έχει αποκτήσει η ΕΑΣ.

Θα συσταθεί και θα λειτουργήσει Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο
πλαίσιο της οποίας θα εξασφαλίζεται και ο
συντονισμός των ΕΔΕΤ.

Η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΣΠΑ 2014-2020 κρίνεται αναγκαία. Τα υψηλά επίπεδα
συντονισμού και συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ προϋποθέτουν
την τακτική σύγκλιση της Επιτροπής, την άρτια προετοιμασία
της, την ενημέρωση των μελών της, τη συναίνεση για την
επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την ορθή
εφαρμογή των αποφάσεών της.

Θα συσταθεί και θα λειτουργήσει Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος στο πλαίσιο της οποίας θα
εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ.

Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για το συντονισμό της εφαρμογής των πόρων των
Ταμείων
η
Διαχειριστική
Αρχή
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος θα συμμετέχει σε
επιτροπές και δίκτυα, που έχουν συγκροτηθεί ή
πρόκειται να συγκροτηθούν από την ΕΑΣ.

Η ύπαρξη των δικτύων ή επιτροπών είναι αναγκαία δεδομένης
της σημασίας των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το κάθε ένα
(ανθρώπινοι πόροι, έξυπνη εξειδίκευση κ.λπ.). Είναι αναγκαίο
επομένως να λειτουργούν ως χώροι ανταλλαγής ιδεών,
απόψεων και καλών πρακτικών και ως χώροι μάθησης.
Απαραίτητη είναι η τακτική σύγκλιση και η άρτια προετοιμασία
των συνεδριάσεων των δικτύων / επιτροπών από την αρμόδια
υπηρεσία με την κατάρτιση ημερήσιας διάταξης, την εκ των
προτέρων αποστολή ενημερωτικού υλικού, την αποστολή των
συμπερασμάτων μετά το πέρας της συνεδρίασης και η
παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων.

Οι ανωτέρω αναφορές κρίνονται στην παρούσα φάση επαρκείς λαμβανομένου υπόψη ότι εκκρεμεί η
ολοκλήρωση δύο μελετών που έχει αναθέσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για τις
διαδικασίες (αφ’ ενός) και τις δομές (αφετέρου) του νέου ΕΣΠΑ.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει γίνει μία ικανοποιητική καταγραφή των δυνητικών συνεργειών
μεταξύ των δράσεων αυτού και δράσεων του, οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί προγενέστερα:
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–

Το ΕΠ προβλέπει την συμπληρωματική αξιοποίηση πόρων από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ
κυρίως σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τη RIS3. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου
του ΕΠ δεν υπήρξε δυνατότητα συνεργασίας με τις υπηρεσίες διαχείρισης των ταμείων αυτών.

–

Το ΕΠ προβλέπει την συμπληρωματική αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Συνοχής

–

Το ΕΠ προβλέπει την αξιοποίηση του Ορίζοντα 2020 και συνέργειες ή ενέργειες προώθησης
σχετικές με τα προγράμματα LIFE, COSME, «ERASMUS+» και το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»). Προβλέπονται έργα του
Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) από Τομεακό Πρόγραμμα χωρίς το Πρόγραμμα
να αναφέρεται στον τρόπο υλοποίησης αυτών.

Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων διασφαλίζεται,
όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, από τη Διαχειριστική Αρχή αυτού, τόσο κατά τον
προγραμματισμό όσο και κατά την υλοποίηση.
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4.3 Αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΠΕΠ
Ο Σ.Α. οφείλει να αποτιμήσει τη λογική της παρέμβασης (intervention logic) του ΠΕΠ και του κάθε άξονα
προτεραιότητας, κάνοντας αναφορά στις αλλαγές που το πρόγραμμα στοχεύει για την Περιφέρεια. Οι
αλλαγές – αναμενόμενα αποτελέσματα (results) θα πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω των παρεμβάσεων
που συνδέονται με συγκεκριμένες εκροές (outputs).
Στην έκδοση που έχει στη διάθεσή του ο ΣΑ τα ανωτέρω είναι ακόμη σε σχεδιασμό και κατά συνέπεια ο
Σύμβουλος Αξιολόγησης επιφυλάσσεται να εκφράσει αξιολογική κρίση.
Σχετικά με τη λογικής της παρέμβασης του προγράμματος, ωε προς την έκδοση που έχει στη διάθεσή του
ο ΣΑ, σημειώνονται τα ακόλουθα:
–

Η λογική της παρέμβασης διαμορφώνεται με συνεκτικό τρόπο, εξυπηρετώντας τους Ειδικούς
Στόχους του εκάστοτε Άξονα. Η διατύπωση της στόχευσης είναι συγκεκριμένη όπως και οι
δείκτες αποτελέσματος.

–

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος αντιστοιχούν στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας
αλλά λόγω των περιορισμένων πόρων επιλέγεται η κατά το δυνατόν ισόρροπη αντιμετώπισή
τους.

–

Οι ειδικοί στόχοι εντάσσονται στις επιλεγείσες επενδυτικές προτεραιότητες και στους
επιλεγέντες θεματικούς στόχου και διατυπώνονται δείκτες αποτελέσματος.

–

Έχουν οριστικοποιηθεί οι κατηγορίες δράσεων και οι δείκτες εκροών οι οποίοι κρίνονται
επαρκείς.

–

Διατυπώνονται επαρκώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι κατηγορίες δικαιούχων των
δράσεων.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η λογική της παρέμβασης του ΠΕΠ.
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Πίνακας 12: Λογική της Παρέμβασης του ΠΕΠ
Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ 1: Ενίσχυση
της έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
της καινοτομίας

ΑΠ 2: Βελτίωση
της πρόσβασης,
της χρήσης και
της ποιότητας
των τεχνολογιών
των
πληροφοριών

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

(1) Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

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
1β) Προώθηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, και διασύνδεση και
συνέργεια ανάμεσα στις
επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαιτέρως
όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών, τη μεταφορά
τεχνολογίας, την κοινωνική
καινοτομία και τις εφαρμογές
παροχής δημοσίων υπηρεσιών, την
ενθάρρυνση της ζήτησης, τη
δικτύωση, τα clusters, την ανάπτυξη
καινοτομίας μέσω ευφυούς
εξειδίκευσης υποστηρίζοντας την
τεχνολογική έρευνα, τις πιλοτικές
γραμμές, τις ενέργειες έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, τις
προηγμένες ικανότητες παραγωγής
και πρώτης παραγωγής βασικών
τεχνολογιών (KET) και διάδοσης των
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
2β) Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού
εμπορίου και της ενίσχυσης της
ζήτησης για ΤΠΕ

(2) Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και
των επικοινωνιών

TEC A.E.

ΕΣ

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

ΕΣ1

ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και
επέκταση δημόσιων
ερευνητικών δομών

ΕΣ2

ΕΣ 1β1 Αύξηση της
συμμετοχής των ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους
τομείς της RIS3)

ΕΣ3

ΕΣ 2β1 Αύξηση εφαρμογών
ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην
οργάνωση, παραγωγή και
διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών (με προτεραιότητα
στους κλάδους της RIS3)
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Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

Επενδυτική Δαπάνη σε ΕΤΑ
σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ

Αριθμός έργων αναβάθμισης
ερευνητικών υποδομών

Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε
σχέση με το περιφερειακό
ΑΕΠ

Κύκλος εργασιών μέσω ΤΠΕ

Αριθμός ερευνητών που
εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών
κέντρων
Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις"

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

Θεματικός στόχος

και των
επικοινωνιών

ΑΠ 3: Βελτίωση
της
ανταγωνιστικότη
τας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΑΠ4: Υποστήριξη
της μετάβασης
προς μια
οικονομία
χαμηλών
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε
όλους τους
τομείς

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

(3) Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητ
ας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

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

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΣ

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

ΕΣ4

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και της ηλεκτρονικής παροχής
υπηρεσιών

ΕΣ5

ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων
(στους κλάδους της RIS3)

ΕΣ6

ΕΣ 3γ1: Παραγωγική και
τεχνολογική ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων των κλάδων της
RIS3

3δ. Στήριξης της ικανότητας των ΜΜΕ
να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας·
4γ) Στήριξης της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης
της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα
της στέγασης

ΕΣ7

ΕΣ8

4ε. προαγωγή στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
για όλους τους τύπους περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,

ΕΣ9

2γ. ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία
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
3γ. Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων
για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών
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Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

Χρήση Ηλεκτρονικά
Διαθέσιμων Δημόσιων
υπηρεσιών ΠΣΤΕ

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ποσοστό νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων στο σύνολο
των νέων επιχειρήσεων

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς
της RIS

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

ΕΣ 3δ1 Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων

Αύξηση εξαγωγών

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

ΕΣ 4γ1: Μείωση των εκπομπών
ρύπων μέσω μείωσης
ενεργειακής κατανάλωσης

Μείωση εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (αφορά
δημόσια και ιδιωτικά
κτίρια)

Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων
Ενεργειακή απόδοση:
Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε καλύτερη
κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης

ΕΣ 4ε1: Προαγωγή της
βιώσιμης αστικής
κινητικότητας
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Χρόνος μετακινήσεων στα
αστικά κέντρα

Σχέδια δράσης που
εφαρμόζονται για την
καθαρή και έξυπνη αστική
κινητικότητα

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

ΑΠ 5:
Προώθηση της
προσαρμογής
στην κλιματική
αλλαγή, της
πρόληψης και
της διαχείρισης
κινδύνων

ΕΤΠΑ

ΑΠ6: Προστασία
του
περιβάλλοντος
και προώθηση
της
αποδοτικότητας
των πόρων

ΕΤΠΑ

Θεματικός στόχος

5) Προώθηση της
προσαρμογής
στην κλιματική
αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης
κινδύνων

(6) Προστασία του
περιβάλλοντος
και προώθηση της
αποδοτικότητας
των πόρων

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΣ

συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά
με τον περιορισμό των επιπτώσεων·
5α) Στήριξη επενδύσεων για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων των
βασιζόμενων στο οικοσύστημα
προσεγγίσεων
5β) Προαγωγή επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις
καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης
καταστροφών

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Μήκος δικτύου
ποδηλατόδρομων /
μονοπατιών
ΕΣ10

ΕΣ11

ΕΣ 5α1: Βελτίωση της
διαχείρισης υδάτινου
δυναμικού για πρόληψη
καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων
ΕΣ 5β1 : Ενδυνάμωση και
επέκταση των υποδομών
πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ή αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων

Μείωση έκτασης
απειλούμενων από
πλημμύρες περιοχών της
ΠΣΤΕ

Αποκατάσταση του εδάφους:
Συνολική επιφάνεια
αποκατεστημένου εδάφους

Μείωση ποσοστού
πληθυσμού ιδιαίτερα
ευαίσθητων περιοχών που
επωφελείται από
ενδυνάμωση και επέκταση
υποδομών και υπηρεσίες
πολιτικής προστασίας
Πληθυσμός που
καλύπτεται με συστήματα
παρακολούθησης
απωλειών των δικτύων
ύδρευσης

Αποκατάσταση του εδάφους:
Συνολική επιφάνεια
αποκατεστημένου εδάφους
Συνολική έκταση περιοχών
που καλύπτονται

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και
πόλους έλξης επισκεπτών
Φύση και βιοποικιλότητα:
Έκταση ενδιαιτημάτων που
υποστηρίζονται ως προς τη
βιωσιμότητά τους

6β. 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
6γ) Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΣ12

ΕΣ 6β1: Βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτινων
πόρων

ΕΣ13

ΕΣ 6γ1 Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών
πόρων, ιδίως για τουριστικούς
σκοπούς

Διανυκτερεύσεις
τουριστών

6δ) Προστασία και αποκατάσταση
βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγή των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του
δικτύου NATURA 2000 και των
«πράσινων» υποδομών

ΕΣ14

ΕΣ 6δ1 : Προστασία περιοχών
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
και αποκατάσταση βλαβών στο
φυσικό περιβάλλον

Προστατευόμενες περιοχές
(σύνολο περιοχών Natura
2000) με εργαλεία
διαχείρισης ή τύποι
οικότοπων σε
ικανοποιητική κατάσταση

TEC A.E.

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών
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Αριθμός δράσεων βελτίωσης
ποιότητας και επάρκειας των
νερών

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

ΑΠ7: Προώθηση
των βιώσιμων
μεταφορών και
άρση των
προβλημάτων σε
βασικές
υποδομές
δικτύων

ΕΤΠΑ

ΑΠ 8: Προώθηση
της βιώσιμης
απασχόλησης

ΕΚΤ

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

6ε) 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
6ζ) στήριξη της βιομηχανικής
μετάβασης προς μια οικονομία με
αποδοτική χρήση των πόρων,
προώθησης της πράσινης ανάπτυξης,
της οικολογικής καινοτομίας και της
διαχείρισης περιβαλλοντικών
επιδόσεων στο δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα
(7) Προώθηση
7β) Ενίσχυση της περιφερειακής
των βιώσιμων
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
μεταφορών και
δευτερευόντων και τριτευόντων
άρση των
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
προβλημάτων σε
συμπεριλαμβανομένων των
βασικές υποδομές πολυτροπικών κόμβων
δικτύων
7ε) Βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και της ασφάλειας του
εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης
έξυπνων συστημάτων διανομής,
αποθήκευσης και μεταφοράς
ενέργειας και μέσω της
ενσωμάτωσης σε αυτά της
διανεμόμενης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
(8) Προώθηση της 8iii) Αυτοαπασχόληση,
βιώσιμης
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
απασχόλησης
επιχειρήσεων,

TEC A.E.

ΕΣ

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

ΕΣ15

ΕΣ 6ε1 Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

ΕΣ16

ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών
οικο-καινοτομίας

Ποσοστό επιχειρήσεων που
εισήγαγαν οικοκαινοτομίες Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
υλοποιούν δράσεις
οικοκαινοτομίας

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται για δράσεις
οικοκαινοτομίας

ΕΣ17

ΕΣ7β1: Ολοκλήρωση
διασυνδέσεων περιφερειακών
και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

Χρόνος μετακινήσεων

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος
νέων οδών

ΕΣ18

ΕΣ 7ε1 Βελτίωση ενεργειακού
εφοδιασμού με τη δημιουργία
δικτύου μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου

Πληθυσμός που
καλύπτεται από το δίκτυο
ΦΑ

Μήκος δικτύου ΦΑ

ΕΣ19

ΕΣ 8iii1: Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας

Αριθμός των
ωφελουμένων, οι οποίοι 1
χρόνο μετά το τέλος του

Αριθμός υποστηριζόμενων
πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
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Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος
διατήρησης
Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από δράσεις
αποκατάστασης
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε αστικές
περιοχές

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

υψηλής
ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας
των
εργαζομένων

ΑΠ 9: Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση
της φτώχειας

ΑΠ 10:
Προώθηση της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση
της φτώχειας

Θεματικός στόχος

υψηλής
ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΣ

συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

8v) Προσαρμογή των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

9) Προώθηση της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση
της φτώχειας

9) Προώθηση της
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση
της φτώχειας

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

ΕΣ20

9α) 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 προώθησης 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
(ΕΤΠΑ)
9δ) Επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων

ΕΣ21

ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των
εργαζομένων και των ΜΜΕ στο
νέο περιβάλλον

ΕΣ 9α1 Αναβάθμιση υποδομών
και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών υποδομών

Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

προγράμματος διατηρούν
τη δραστηριότητά τους

(συμπεριλαμβανομένων των
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων της κοινωνικής
οικονομίας)

Ποσοστό επιχειρήσεων που
ενισχύονται και συνεχίζουν
τη λειτουργία τους 1 χρόνο
μετά τη λήξη της
παρέμβασης
Αριθμός επισκέψεων σε
αναβαθμισμένες υποδομές
υγείας

Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Πλήθος υποδομών υγείας και
κοινωνικών υποδομών που
ενισχύονται

ΕΣ 9α1 Αναβάθμιση υποδομών
και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών υποδομών

Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένες
κοινωνικές υπηρεσίες

Πλήθος υποδομών υγείας και
κοινωνικών υποδομών που
ενισχύονται

ΕΣ22

ΕΣ 9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική
ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά
ευάλωτων κοινοτήτων (σε
συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

Πληθυσμός περιοχών με
εφαρμογή στρατηγικών
CLLD

Αριθμός έργων

9i) Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών, και της ενεργού
συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας (ΕΚΤ)

ΕΣ23

ΕΣ 9i1Αύξηση συμμετοχής στην
αγορά εργασίας των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό,
ιδίως της κατηγορίας
μειονεκτούντων ατόμων

9ii) Κοινωνικοοικονομική

ΕΣ24

TEC A.E.

ΕΣ 9ii1Ενδυνάμωση της
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Συμμετέχοντες με
βελτιωμένη κατάσταση
στην αγορά εργασίας
εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους
Μειονεκτούντες

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Μετανάστες, συμμετέχοντες

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΣ

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

λειτουργίας και των δράσεων
των δομών κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων
με έμφαση στους ρομά, τους
μετανάστες και τους άστεγους

συμμετέχοντες που
αναζητούν εργασία,
λαμβάνουν
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση ή
εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων,
αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την
εργασία
Μειονεκτούντες
συμμετέχοντες που
αναζητούν εργασία,
λαμβάνουν
εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση ή
εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων,
αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την
εργασία

αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων των
περιθωριοποιημενων
κοινοτήτων όπως οι ρομά)

9iii. την καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών

ΕΣ25

ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της
λειτουργίας δομών που
προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών

9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος
9v) Προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και της οικονομίας της
αλληλεγγύης προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην

ΕΣ26

ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και
διεύρυνση δομών, δικτύων και
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης, με έμφαση
στη φροντίδα και την υγεία

TEC A.E.

ΕΣ27

ΕΣ 9v1: Βελτίωση της
λειτουργίας και συνεργασίας
υφιστάμενων και δημιουργία
νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

Ποσοστό κάλυψης επί του
γενικού συνόλου των
ανασφαλίστων πολιτών

Αριθμός ωφελουμένων που
λαμβάνουν υπηρεσίες
συμβουλευτικής και
υποστήριξης από τον Περιφ
Μηχανισμό
Αριθμός κοινωνικών
επιχειρήσεων που
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Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Συμμετέχοντες που
λαμβάνουν οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

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

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ,
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή ΠΑΝ)

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΣ

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

απασχόληση

ΑΠ 11: Επένδυση
στην
εκπαίδευση, την
απόκτηση
δεξιοτήτων και
τη διά βίου
μάθηση

ΕΤΠΑ

(10) Επένδυση
στην εκπαίδευση,
την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση

Κοινοί και ειδικοί για το
πρόγραμμα δείκτες
αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

Κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών

δημιουργούνται

9vi) στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

ΕΣ28

10.) επενδύσεις στην εκπαίδευση την
κατάρτιση, και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με
την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης
και εκπαίδευσης

ΕΣ29

TEC A.E.

ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της
ολοκληρωμένης τοπικής
κοινικω-οικονομικής ανάπτυξης

ΕΣ 10α1: Βελτίωση των
υποδομών εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης

Πληθυσμός περιοχών με
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Ο ΑΠ1 μέσω των εκροών του στοχεύει στην αύξηση των δομών και υποδομών Ε&Α στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού των σχετικών
δαπανών ως προς το περιφερειακό ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν επιδιώξει/προτεραιότητες της
Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και της χώρας που στοχεύει
στην αύξηση των εθνικών δαπανών για Ε&Α. (ΕΠΜ).
Παράλληλα μέσω των εκροών επιχειρείται η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων και υποδομών από τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι ΜΜΕ, οι οποίες υστερούν σε σχέση με την τεχνολογία και δεν διαθέτουν
ίδιες υποδομές για την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχει επιχειρείται η διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ
δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με την περιφερειακή/τοπική παραγωγής ιδιαίτερα στους
κλάδους της RIS3 με την ενίσχυση του καινοτομικού περιεχόμενου τους.
Ο ΑΠ2 μέσω των εκροών του στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ ιδιαίτερα στους τομείς της RIS3 η
οποία θα ενισχύσει η σχετική παραγωγή και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην
εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
Ο ΑΠ3 μέσω των εκροών του στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και τη βελτίωση
των σχετικών δεικτών με δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα στη περιοχή έχει πληγεί ιδιαίτερα από την
οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα όμως επιδιώκεται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων στη βάση των νέων ιδεών και νέου
προσανατολισμού (επιλεγμένοι κλάδοι της RIS3, νέα επιχειρηματικότητα στις αγροτικές, ορεινές και παράκτιες
περιοχές) και τελικά στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της Στερεάς Ελλάδας με την ανάπτυξη της
τεχνολογικής βάσης των επιχειρήσεων της. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε
κλάδους έντασης γνώσης και τεχνολογίας καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. νεανική και
γυναικεία επιχειρηματικότητα, αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, μεταναστών).
Ο ΑΠ4 μέσω των εκροών του στοχεύει στην αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και υποδομές με χαμηλή
ενεργειακή απόδοση και στη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. στις δημόσιες
Ο ΑΠ5 μέσω των εκροών του στοχεύει στην πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που οφείλονται στην κλιματική
αλλαγή. Μέσω των εκροών του επιχειρεί να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης της
στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Ο ΑΠ6 μέσω των εκροών του στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω της
ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής, της
πρόληψης της ρύπανσης, της αποτροπής της υφαλμύρωσης των υδάτων παράκτιων περιοχών, λόγω
υπεράντλησης του υδροφορέα και την προστασίας της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ειδικότερα επιχειρείται η
αντιμετώπιση του σημαντικού για τη περιοχή προβλήματος της ρύπανσης στον ποταμό Ασωπό.
Μέσω του ΑΠ6 και των εκροών του επιδιώκεται η προστασία της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος.
Ο ΑΠ7 μέσω των εκροών του στοχεύει στην ενίσχυση της μειωμένης χωρικής συνοχής με την ανάπτυξη του
ενδοπεριφερειακού μεταφορικού δικτύου και για σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ. Παράλληλα στοχεύει στην ανάπτυξη
δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις αστικές και επιχειρηματικές περιοχές.
Ο ΑΠ8 μέσω των εκροών του στοχεύει στην ανάσχεση και αντιστροφή των αποτελεσμάτων της ύφεσης και των
διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα της εργασίας. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης και
της επιχειρηματικότητας σε νέους οικονομικούς κλάδους, με έμφαση στους τομείς της RIS η οποία θα συμβάλει
στη διασφάλιση και δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας
Οι ΑΠ 9 και 10 μέσω των εκροών του στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχιας και της ισότιμης πρόσβασης των
πολιτών στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των
προβλημάτων επιδιώκεται η συμμετοχή των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Επιδιώκεται παράλληλα η αύξηση του
συνολικό ποσοστού απασχόλησης της Περιφέρειας το οποίο βρίσκεται κάτω από το μέσου όρο της χώρας, με
μεγαλύτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και η
ανάπτυξη ορισμένων ειδικών/ απομακρυσμένων περιοχών.
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Ο ΑΠ10 μέσω των εκροών του στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, κυρίως της προσχολικής, της
επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.
Γενικά τα αποτελέσματα επιδιώκονται συνεκτικά με τις αναφερόμενες εκροές του ΠΕΠ επιχειρούν να
αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα και ανάγκες της περιφέρειας και συνάδουν:
με τις προτεραιότητες που προτείνουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.
με τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.
με τις προτεραιότητες της χώρας.
Πίνακας 13: Αξιολόγηση της εξειδίκευσης των ειδικών στόχων
Άξονας προτεραιότητας

ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΑΠ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τομείς

ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης
και της διαχείρισης κινδύνων

ΕΣ
ΕΣ1

ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και επέκταση δημόσιων
ερευνητικών δομών

ΕΣ2

ΕΣ 1β1 Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους τομείς
της RIS3)

ΕΣ3

ΕΣ 2β1Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις,
στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων
και υπηρεσιών (με προτεραιότητα στους κλάδους
της RIS3)

ΕΣ4

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών

ΕΣ5

ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (στους
κλάδους της RIS3)

ΕΣ6

ΕΣ 3γ1: Παραγωγική και τεχνολογική

ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των κλάδων της
RIS3
ΕΣ7

ΕΣ 3δ1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της

ΕΣ8

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
ΕΣ 4γ1: Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω
μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης

ΕΣ9

ΕΣ 4ε1: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας

ΕΣ10

ΕΣ 5α1: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου
δυναμικού για πρόληψη καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων
ΕΣ 5β1 : Ενδυνάμωση και επέκταση των

ΕΣ11

ΕΣ12
ΕΣ13
ΑΠ6: Προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα

ΕΣ14

ΕΣ15
ΕΣ16

υποδομών πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ή αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων
ΕΣ 6β1: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων
ΕΣ 6γ1 Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για
τουριστικούς σκοπούς
ΕΣ 6δ1 : Προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής
αξίας και αποκατάσταση βλαβών στο φυσικό
περιβάλλον
ΕΣ 6ε1 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών οικο-καινοτομίας
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Άξονας προτεραιότητας
ΑΠ7: Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων
ΑΠ 8: Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων

ΕΣ
ΕΣ17
ΕΣ18

ΕΣ19
ΕΣ20

ΕΣ22

ΕΣ23

ΕΣ24

ΕΣ25

ΕΣ26

ΕΣ27

ΕΣ28
ΑΠ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση

Σχολιασμός

δημιουργία δικτύου μεταφοράς και διανομής
φυσικού αερίου

ΕΣ21

ΑΠ 9: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική
προτεραιότητα
ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών
και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ
ΕΣ 7ε1: Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη

ΕΣ29

ΕΣ 8iii1: Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας
ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ
στο νέο περιβάλλον
ΕΣ 9α1 Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικών υποδομών
ΕΣ 9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ
κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με
9vi ΕΚΤ)
ΕΣ 9i1Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των
ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων
ατόμων
ΕΣ 9ii1Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων
των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους
ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους
ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που
προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών
ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων
και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης,
με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία
ΕΣ 9v1: Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας
υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων
ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής
κοινικω-οικονομικής ανάπτυξης
ΕΣ 10α1: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και
δια βίου μάθησης
Σημαντική εξειδίκευση
Μεσαία εξειδίκευση
Χαμηλή εξειδίκευση
Πολύ χαμηλή εξειδίκευση
Απόρριψη

4.3.1

Αποτίμηση συνεισφοράς Μεγάλων Έργων στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος

Στο παρόν σχέδιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014‐2020, δεν περιλαμβάνεται
σχεδιασμός για την υλοποίηση Μεγάλων Έργων, οπότε και δεν προκύπτει αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης
από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης.
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4.4 Οριζόντιες αρχές
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 8 του ΓΚ που αναφέρονται στο περιεχόμενο των τριών
οριζόντιων αρχών, και του άρθρου 87.3 το οποίο θέτει αναλυτικότερες απαιτήσεις, το Ε.Π.
διασφαλίζει την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την πρόληψη των
διακρίσεων και την επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης.
O στόχος της προώθησης ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει ληφθεί υπόψη στην
προετοιμασία του προγράμματος. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση προγραμματίζονται δράσεων
στο πλαίσιο του ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών,
ειδικά των γυναικών. Έχουν επιλεγεί επίσης οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 9.i., 9.iv και 9.v οι οποίες
έμμεσα προωθούν τις ίσες ευκαιρίες. Με την οριστικοποίηση των δράσεων ο Σύμβουλος θα
μπορέσει να προχωρήσει στην συνολική αποτίμηση και αξιολόγηση τη διάστασης του φύλου στο ΕΠ.
Ως προς τις αρχές ισότητας και μη διάκρισης η αξιολόγηση θα αποτιμήσει την περιγραφή
συγκεκριμένων δράσεων και ειδικότερα αυτών του ΑΠ 9 με τη διατύπωσή τους. Οι ειδικοί στόχοι
στους οποίους πρόκειται να αναπτυχθούν συναφείς δράσεις είναι:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

ΕΣ-9δ1: Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων
ΕΣ-9i1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων
ΕΣ-9ii1: Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους
ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά
των γυναικών
ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία
Η αρχή της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του
προγράμματος. Οι δράσεις προβλέπεται να διατυπωθούν κυρίως στους ‘Άξονες
Προτεραιότητας 4 και 6 στο πλαίσιο των ειδικών στόχων:
ΕΣ 4γ1: Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης
ΕΣ 4ε1: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
ΕΣ-13: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων,
ιδίως για τουριστικούς σκοπούς
ΕΣ-6ε1: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάκτηση οικιστικού ιστού υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών
ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών οικοκαινοτομίας
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5 Ενότητα 2: Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών και του
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης
5.1

Αξιολόγηση SMART των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών αποτελέσματος και εκροών
εφάρμοσε τη μεθοδολογία SMART ώστε να διατυπώσει μια εκτίμηση σχετικά με την καταλληλότητα
των προτεινόμενων δεικτών. Για την ανάλυση των δεικτών η exante αξιολόγηση εξέτασε τους Δείκτες
Εκροών και Αποτελέσματος για κάθε Κατηγορία Παρέμβασης.

Πίνακας 14: Αξιολόγηση SMART δεικτών αποτελέσματος

TEC A.E.
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Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Ειδικοί Στόχοι

1 - "Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας"

ΕΣ-1 Αναβάθμιση και επέκταση
δημόσιων ερευνητικών δομών
ΕΣ-2 Αύξηση της συμμετοχής των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους τομείς της
RIS3)

2 - "Βελτίωση της πρόσβασης,
της χρήσης και της ποιότητας
των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών"

ΕΣ-3 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις
επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή
και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών
(με προτεραιότητα στους κλάδους της
RIS3)
ΕΣ-4 Διεύρυνση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής
παροχής υπηρεσιών
ΕΣ-5 Ίδρυση νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3)

3 - "Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

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

ΕΣ-3γ1 Παραγωγική και τεχνολογική
ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των
κλάδων της RIS3
ΕΣ-3δ1 Βελτίωση της ανταγωνισικότητας
και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
ΕΣ-4ε1 Μείωση των εκπομπ'ων ρύπων
μέσω μείωσης ενεργειακής
κατανάλωσης
ΕΣ-9 Προαγωγή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας
ΕΣ-8 ως συμπληρωματικός κωδικός,
Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Δείκτες αποτελέσματος
Περιγραφή
Επενδυτική Δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ

S

M

A

R

T

V

F

5,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ

5,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

5,0

5,0

4,0

3,0

4,0

4,0

5,0

4,5

5,0

3,5

3,5

4,0

3,5

4,0

4,00

Ποσοστό νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στο
σύνολο των νέων επιχειρήσεων

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,57

Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς της RIS

4,0

3,0

4,0

3,0

4,0

3,0

4,0

3,57

Αύξηση εξαγωγών

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

Κύκλος εργασιών μέσω ΤΠΕ

Χρήση Ηλεκτρονικά Διαθέσιμων Δημοσίων
υπηρεσιών ΤΠΕ

ave
3,86

3,86
3,86

3,71

4,29

3,7

3,7

3,7

3,3

4,0

3,7

4,0

3,71

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (η
μείωση αναφέρεται και στα ιδιωτικά και στα
δημόσια κτήρια)

3,0

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,14

Χρόνος μετακινήσεων στα αστικά κέντρα

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,43

4,0

5,0

5,0

4,0

4,0

5,0

3,0

3,95

3,3

3,7

3,7

4,0

3,7

4,0

3,0

3,51
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Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Ειδικοί Στόχοι

5 - "Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων"

ΕΣ-10 Βελτίωση της διαχείρισης
υδάτινου δυναμικού για πρόληψη
καταστροφών και αντιμετώπισης
κινδύνων
ΕΣ-5β1 Ενδυνάμωση και επέκταση των
υποδομών πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ή αντιμετώπιση ειδικών
κινδύνων

6 - "Προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των
πόρων"

Δείκτες αποτελέσματος
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

μείωση έκτασης απειλούμενων από πλημμύρες
περιοχών της ΠΣΤΕ

4,0

5,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

3,86

Μείωση ποσοστού πληθυσμού ιδιαίτερα
ευαίσθητων περιοχών που επωφελείται από
ενδυνάμωση και επέκταση υποδομών και
υπηρεσίες πολιτικής προστασίας

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

4,0

4,5

3,5

4,0

4,0

3,5

4,0

3,93

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,00

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,86

ΕΣ-6β1 Βελτίωση της διαχείρισης των
υδάτινων πόρων

Πληθυσμός που καλύπτεται με συστήματα
παρακολούθησης απωλειών των δικτύων
ύδρευσης

ΕΣ-13 Προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και των
φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς
σκοπούς

Διανυκτερεύσεις τουριστών

ΕΣ-14 Προστασία περιοχών ιδιαίτερης
οικολογικής αξίας και αποκατάσταση
βλαβών στο φυσικό περιβάλλον
ΕΣ-15 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ανάκτηση οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
ΕΣ-16 Διεύρυνση εφαρμογών
οικοκαινοτομίας

Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο περιοχών
Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης ή Τύποι
οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από δράσεις
αποκατάστασης υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών
Ποσοστό επιχειρήσεων που εισήγαγαν οικοκαινοτομίες Αύξηση της απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που υλοποιούν δράσεις
οικοκαινοτομίας

3,6
7 - "Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων"

ΕΣ-17 Ολοκλήρωση διασυνδέσεων
περιφερειακών και τοπικών αξόνων με
ΔΕΔ-Μ
ΕΣ-7ε1 Βελτίωση ενεργειακού
εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου
μεταφοράς και διανομής φυσικού
αερίου

Χρόνος μετακινήσεων

Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο ΦΑ

TEC A.E.
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4,4

3,8

3,8

3,8

3,6

3,8

4,0

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,29

3,29

3,71

3,83
3,29

4,29

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

8 - "Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων"

9 - "Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΤΠΑ"

Ειδικοί Στόχοι

ΕΣ-19 Προώθηση της αυτοαπασχόλησης
και της επιχειρηματικότητας
ΕΣ-20 Προσαρμογή των εργαζομένων και
των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον

Δείκτες αποτελέσματος
Περιγραφή
Αριθμός των ωφελουμένων, οι οποίοι 1 χρόνο
μετά το τέλος του προγράμματος διατηρούν τη
δραστηριότητά τους
Ποσοστό επιχειρήσεων που ενισχύονται και
συνεχίζουν τη λειτουργία τους 1 χρόνο μετά τη
λήξη της παρέμβασης

ΕΣ-21 Αναβάθμιση υποδομών και
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών
υποδομών

Αριθμός επισκέψεων σε αναβαθμισμένες
υποδομές υγείας
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίές

ΕΣ-22 Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη
υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων
(σε συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

Πληθυσμός περιοχών με εφαρμογή στρατηγικών
CLLD

S
4,5

M
4,0

A
3,5

R
4,0

T
3,5

V
3,5

F
3,5

ave
3,79

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,29

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

4,0

3,57

3,50

4,00

4,00

4,00

4,50

3,50

4,00

3,93

5,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

5,0

4,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

3,86

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

3,0

4,0

3,43

4,3
ΕΣ-23 Αύξηση συμμετοχής στην αγορά
εργασίας των ατόμων που πλήττονται
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό,
ιδίως της κατηγορίας μειονεκτούντων
ατόμων

10 - "Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ"

ΕΣ-24 Ενδυνάμωση της λειτουργίας και
των δράσεων των δομών κοινωνικής
ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων
ομάδων με έμφαση στους ρομά, τους
μετανάστες και τους άστεγους

ΕΣ-25 Βελτίωση της λειτουργίας δομών
που προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των γυναικών
ΕΣ-26 Αναβάθμιση και διεύρυνση

Συμμετέχοντες με
βελτιωμένη κατάσταση
στην αγορά εργασίας
εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους
μειονεκτούντες συμμετέχοντες που αναζητούν
εργασία, λαμβάνουν εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση ή εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την εργασία
μειονεκτούντες συμμετέχοντες που αναζητούν
εργασία, λαμβάνουν εκπαίδευση/κατάρτιση,
αποκτούν εξειδίκευση ή εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την εργασία
Ποσοστό του πληθυσμού των ευπαθών ομάδων
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4,0

3,0

3,7

4,0

3,3

4,0

3,76

5,0

5,0

3,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,57

5,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

4,0

5,0

3,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,29

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

3,71

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Ειδικοί Στόχοι
δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση
στη φροντίδα και την υγεία
ΕΣ-27 Βελτίωση της λειτουργίας και
συνεργασίας υφιστάμενων και
δημιουργία νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων
ΕΣ-28 Προαγωγή της ολοκληρωμένης
τοπικής κοινικω-οικονομικής ανάπτυξης

11 - "Επένδυση στην
εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση"

ΕΣ-29 Βελτίωση των υποδομών
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Δείκτες αποτελέσματος
Περιγραφή
που λαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν
υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης από
τον Περιφ Μηχανισμό
Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων που
δημιουργούνται
Πληθυσμός περιοχών με εφαρμογή στρατηγικών
CLLD
Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής
εκπαίδευσης
Αναβάθμιση υποδομών, μονάδων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

S

4,0

M

5,0

A

5,0

R

4,0

T

5,0

V

5,0

F

5,0

ave

4,71

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,00

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,14

4,43

4,71

3,71

4,43

4,43

4,43

4,29

4,35

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,29

Πίνακας 15: Αξιολόγηση SMART δεικτών εκροών
Ειδικοί Στόχοι

ΕΣ-1 Αναβάθμιση και επέκταση
δημόσιων ερευνητικών δομών

ΕΣ-2 Αύξηση της συμμετοχής των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους
τομείς της RIS3)

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

58 - Υποδομή έρευνας και καινοτομίας
(δημόσιες)

Αριθμός έργων αναβάθμισης ερευνητικών
υποδομών

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,57

60 - Δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά
κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

Research, Innovation:
Number of researchers
working in improved
research infrastructure
facilities

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,43

63 - Στήριξη συνεργατικών
σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν
προς όφελος ΜΜΕ
64 - Διεργασίες έρευνας και

Productive investment:
Number of enterprises receiving grants

4,0

5,0

5,0

4,0

4,43
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5,0

4,0

4,0

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

4,3

5,0

4,3

4,3

4,3

5,0

4,0

4,48

Productive investment:
Number of enterprises receiving grants

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,43

Αριθμός φορέων που υποστηρίζονται

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,00

Αριθμός Έργων

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,71

4,7

5,0

4,3

5,0

4,7

4,7

4,7

4,71

4,0

4,0

4,0

4,43

καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)

ΕΣ-3 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ
από τις επιχειρήσεις, στην
οργάνωση, παραγωγή και
διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών (με προτεραιότητα
στους κλάδους της RIS3)

ΕΣ-4 Διεύρυνση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
της ηλεκτρονικής παροχής
υπηρεσιών

ΕΣ-5 Ίδρυση νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων (στους κλάδους
της RIS3)

82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για
τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού εμπορίου, της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και
διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων),
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ
επιχειρήσεις)
78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης
της δημόσιας διοίκησης, την
κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την
αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο,
την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και
ηλεκτρονική δημοκρατία)
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού,
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού
τουρισμού)
67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ,
στήριξη στην επιχειρηματικότητα και
φυτωρίων επιχειρήσεων

Productive investment:
Number of new enterprises
supported
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Ειδικοί Στόχοι

ΕΣ-3γ1 Παραγωγική και
τεχνολογική ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων των κλάδων της
RIS3
ΕΣ-3δ1 Βελτίωση της
ανταγωνισικότητας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

ΕΣ-4ε1 Μείωση των εκπομπ'ων
ρύπων μέσω μείωσης
ενεργειακής κατανάλωσης

ΕΣ-9 Προαγωγή της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας

ΕΣ-8 ως συμπληρωματικός
κωδικός, Εξοικονόμηση κατ'

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)
[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης
σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες
εταιρείες (spin offs και spin outs)
64 - Διεργασίες έρευνας και
καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
75 - Ανάπτυξη και προβολή των
εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών
στις ή για τις ΜΜΕ
66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης
για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)
13 - Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά
μέτρα
44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής
της διαχείρισης της ζήτησης,
συστημάτων διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)
90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια
14 - Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση του υφιστάμενου

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

4,0

5,0

5,0

4,57

Productive investment:
Number of enterprises
receiving grants

5,0

Productive investment:
Number of enterprises
receiving grants

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,57

4,3

5,0

4,0

4,0

4,3

4,7

4,7

4,52

Energy efficiency: Decrease of annual primary
energy consumption of public buldings

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,86

Σχέδια δράσης που
εφαρμόζονται για την καθαρή και έξυπνη αστική
κινητικότητα

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,57

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,71

Μήκος δικτύου ποδηλατόδροων / μονοπατιών
Energy efficiency: Number of households with
improved energy consumption classification

TEC A.E.
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4,0
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Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

οίκον

οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα

ΕΣ-10 Βελτίωση της διαχείρισης
υδάτινου δυναμικού για
πρόληψη καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων

ΕΣ-5β1 Ενδυνάμωση και
επέκταση των υποδομών
πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ή αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων

ΕΣ-6β1 Βελτίωση της διαχείρισης
των υδάτινων πόρων
ΕΣ-13 Προστασία και αξιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς
και των φυσικών πόρων, ιδίως
για τουριστικούς σκοπούς
ΕΣ-14 Προστασία περιοχών
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

4,8

4,5

4,5

4,8

4,5

4,5

4,3

4,54

Land rehabilitation: Total surface area of
rehabilitated
land

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,43

Land rehabilitation: Total surface area of
rehabilitated
land

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,43

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών
χώρων και μολυσμένης γης

Land rehabilitation: Total surface area of
rehabilitated
land

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,43

5,0

4,5

4,0

4,0

4,5

4,5

4,2

4,43

T2214

Αριθμός δράσεων βελτίωσης
ποιότητας και επάρκειας των
νερών

5,0

4,0

5,0

5,0

4,57

94 - Προστασία, ανάπτυξη και
προβολή στοιχείων δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς

Sustainable Tourism: Increase in expected number
of visitors to supported sites of cultural and natural
heritage and attractions

5,0

4,0

4,0

4,0

4,14

86 - Προστασία, αναστήλωση και
βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura

Natrure and biodiversity: Surface area of habitats
supported to attain a better conservation stataus

5,0

4,0

5,0

5,0

4,86

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το
κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών
88 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
για φυσικούς κινδύνους μη
σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ.
σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται
με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ.
τεχνολογικά ατυχήματα),
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών

TEC A.E.
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5,0

5,0

5,0

3,0

4,0

5,0

5,0

3,0

5,0

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

αποκατάσταση βλαβών στο
φυσικό περιβάλλον

2000
85 - Προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης
και πράσινη υποδομή

ΕΣ-15 Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών
ΕΣ-16 Διεύρυνση εφαρμογών
οικοκαινοτομίας

ΕΣ-17 Ολοκλήρωση
διασυνδέσεων περιφερειακών
και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

ΕΣ-7ε1 Βελτίωση ενεργειακού
εφοδιασμού με τη δημιουργία
δικτύου μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου

ΕΣ-19 Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας
ΕΣ-20 Προσαρμογή των
εργαζομένων και των ΜΜΕ στο
νέο περιβάλλον

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

S

M

A

R

T

V

F

ave

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές

Urban Development: Open space created or
rehabilitated in urban areas

5,0

5,0

3,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,43

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών
χώρων και μολυσμένης γης

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για
δράσεις οικοκαινοτομίας

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,29

4,8

5,0

3,8

4,4

4,0

4,8

4,4

4,46

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,71

34 - Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)
30 - Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις
με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους
ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

Roads: Total length of newly built roads

36 - Πολυτροπικές μεταφορές

Πλήθος έργων που υποστηρίζουν την βιώσιμη
περιφερειακή και τοπική κινητικότητα

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,86

7 - Φυσικό αέριο

Μήκος δικτύου φυσικού αερίου

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,00

5,0

5,0

5,0

5,0

4,7

5,0

4,3

4,86

number of supported micro, small and mediumsized enterprises (including cooperative
enterprises, enterprises of the social economy)

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,57

employed, including selfemployed

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,00

4,5

5,0

4,5

4,5

5,0

5,0

5,0

4,79

104 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των καινοτομικών πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή

TEC A.E.
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Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΣ-21 Αναβάθμιση υποδομών
και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών υποδομών

53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

Πλήθος υποδομών υγείας και κοινωνικών
υποδομών που ενισχύονται

5,0

ΕΣ-22 Ολοκληρωμένη τοπική
ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά
ευάλωτων κοινοτήτων (σε
συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές

Αριθμός έργων

4,0

5,0

5,0

Unemployed, including long term

4,5
4,0

5,0
5,0

employed, including selfemployed

4,0

4,0

migrants, participants with a foreign backround,
minorities (including marginalized communities
such as the Roma)

4,0

4,0

4,0

other disadvantaged

3,0

3,0

3,0

ΕΣ-23 Αύξηση συμμετοχής στην
αγορά εργασίας των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της
κατηγορίας μειονεκτούντων
ατόμων

ΕΣ-24 Ενδυνάμωση της
λειτουργίας και των δράσεων
των δομών κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων
με έμφαση στους ρομά, τους
μετανάστες και τους άστεγους

ΕΣ-25 Βελτίωση της λειτουργίας

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων
και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
110 - Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
115 - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε καλής ποιότητας
προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών,
άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων
μάθησης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και κατάρτιση
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων
και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
120 - Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

TEC A.E.
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S

M
5,0

A

T

V

F

ave

5,0

5,0

5,0

5,00

4,0

5,0

5,0

5,0

4,71

5,0
4,0

4,5
4,0

5,0
4,0

5,0
4,0

5,0
4,0

4,86
4,14

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,00

4,0

4,0

4,0

4,0

4,71

3,0

3,0

3,0

3,0

3,00

5,0

R
5,0
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Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

δομών που προάγουν την
ισότητα των ευκαιριών, ειδικά
των γυναικών

τους φορείς που παρέχουν
εκπαίδευση, διά βίου μάθηση,
κατάρτιση και απασχόληση καθώς και
κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων
μέσω τομεακών και εδαφικών
συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών
112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

ΕΣ-26 Αναβάθμιση και
διεύρυνση δομών, δικτύων και
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης, με έμφαση στη
φροντίδα και την υγεία

ΕΣ-27 Βελτίωση της λειτουργίας
και συνεργασίας υφιστάμενων
και δημιουργία νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων

113 - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

ΕΣ-28 Προαγωγή της
ολοκληρωμένης τοπικής
κοινικω-οικονομικής ανάπτυξης

114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων

ΕΣ-29 Βελτίωση των υποδομών
εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης

50 - Εκπαιδευτική υποδομή για
επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων
49 - Εκπαιδευτική υποδομή για
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

Συμμετέχοντες που λαμβάνουν οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες

number of supported micro, small and mediumsized enterprises (including cooperative
enterprises, enterprises of the
social economy)
Αριθμός υποστηριζόμενων νέων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανoμένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας)
number of projects fully or partially implemented
by social partners or nongovernmental
organisations

Childcare and education: Capacity of supported
childcare or education infrastructure

TEC A.E.
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5,0

4,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,57

5,0

5,0

5,0

5,00

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,00

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,71

4,4

4,3

4,3

4,4

4,4

4,1

4,4

4,39

5,0

4,0

5,0

4,71

5,0

4,0

5,0

5,0
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Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Δείκτες Εκροών
Περιγραφή

52 - Υποδομή για προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα
51 - Εκπαιδευτική υποδομή για
σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και
γενική δευτεροβάθμια)

TEC A.E.
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5.2

Καταλληλότητα
Προγράμματος

και

σαφήνεια

των

προτεινόμενων

δεικτών

του

Για την ανάλυση των δεικτών η exante αξιολόγηση εξέτασε τους Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος
για κάθε Κατηγορία Παρέμβασης.
Εκτιμάται ότι όλες οι σημαντικές πτυχές των επενδυτικών προτεραιοτήτων καλύπτονται από ειδικούς
δείκτες, ενώ χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών των Κανονισμών ΕΚΤ και ΕΤΠΑ όπου
ενδείκνυται.
Σημειώνεται ότι οι δείκτες, τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των εκροών κρίνονται κατάλληλοι.
Αξιολογήθηκαν με κλίμακα από 1 έως 5 με χαμηλότερη βαθμολόγηση το 1 και υψηλότερη το 5. Όλοι
οι δείκτες αξιολογήθηκαν συνδυαστικά αλλά και ο κάθε ένας ξεχωριστά:
–

Οι δείκτες αποτελέσματος κατά γενική ομολογία εκφράζουν τα σημαντικότερα
αποτελέσματα των προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Χρησιμοποιούνται για να
συλλάβουν τη μετρήσιμη διάσταση του αποτελέσματος - να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του
κατά πόσον έχει σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη των ειδικών στόχων και αν μια
αλλαγή έλαβε χώρα στην επιθυμητή κατεύθυνση.

–

Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με δικαιούχους, ωφελούμενους, χρήστες υπηρεσιών και με
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

–

Το Πρόγραμμα εμφανίζει επαρκή αριθμό δεικτών, και το σύστημά τους (αποτελέσματα και
εκροές) εκτιμάται ως συνεκτικό.

–

Οι δείκτες αποτελέσματος ακολουθούν γενικά τη λογική 1:1 με τους ειδικούς στόχους.

–

Οι δείκτες αποτελεσμάτων συνδέονται άμεσα με δείκτες εκροών

–

Οι δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών είναι ποσοτικοποιημένοι

Οι δείκτες αποτελέσματος κρίνεται ότι σχετίζονται σε αρκετό βαθμό με την σημαντικότερη
επιδιωκόμενη αλλαγή του ΕΠ αφού ο μέσος όρος των δεικτών αποτελέσματος αξιολογείται στο 3,9
(Άξονες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11), σε κλίμακα από το 1-5.
Οι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος εκτιμώνται ότι είναι αρκετά κατάλληλοι καθώς
αντανακλούν τις παρεμβάσεις και τους στόχους των αξόνων προτεραιότητας ενώ ταυτόχρονα
ανταποκρίνονται στην πολιτική του Προγράμματος. Η τιμή μέτρησης 3,9 των δεικτών, υποδηλώνει
ότι σε κάποιες περιπτώσεις δύναται ακόμη να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των δεικτών
αποτελέσματος.
Αντίστοιχα, οι δείκτες εκροών είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις παρεμβάσεις του Προγράμματος
καθώς η τιμή τους επηρεάζεται άμεσα από αυτές. Η παρατήρηση ισχύει για το σύνολο των αξόνων
προτεραιότητας. Οι δείκτες αποτελέσματος ανταποκρίνονται στην πολιτική του Προγράμματος, με
μέσο όρο που βρίσκεται στο 3,9.

Η πλειοψηφία των δεικτών του Προγράμματος, αποτελέσματος όσο και εκροών, εκτιμάται ότι είναι
σχετικά σαφείς. Οι τιμές που έλαβαν οι δείκτες στο σύνολό τους και το σύνολο των κριτηρίων (ave) :
δείκτες αποτελέσματος 3,9 και δείκτες εκροών 4,5. Σε σχέση με τις τιμές των δεικτών αυτές
παρουσιάζουν συγκεκριμένη συμπεριφορά: οι δείκτες εκροών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
είναι αρκετά υψηλότεροι σε τιμές SMART, με καλύτερη βαθμολόγηση στο σύνολο των κριτηρίων:
Όσον αφορά τη σαφήνεια των δεικτών του προγράμματος: για τον Άξονα 1 έως και 11 οι δείκτες
αποτελέσματος έχουν μέσο όρο 4,1 και οι δείκτες εκροών 4,6 (στήλη S). Οι δείκτες εκροών
βαθμολογούνται στο σύνολό τους S:4,6 M:4,8 A:4,3 R:4,5 T:4,5 V:4,7 F:4,4. Οι τιμές των
δεικτών εκροών είναι ικανοποιητικές.

Οι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος είναι μετρήσιμοι (Μ: μέσος όρος 4,2) ενώ υφίστανται
τρόποι να εφαρμοστούν οι αναγκαίες τεχνικές μέτρησης (Α: όρος 3,6). Η τελευταία τιμή επισύρει την
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προσοχή, στην ανάγκη καθορισμού μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας ανά περίπτωση που να ορίζει
το επιμέρους συγκεκριμένο σύστημα εφαρμογής της εκάστοτε μέτρησης, καθώς η τιμή αυτή είναι η
χαμηλότερη που δόθηκε συνολικά σε κριτήριο της μεθοδολογίας SMART, εκτιμώντας ότι υπάρχει
σχετική ασάφεια στον τρόπο υπολογισμού. Στο ανωτέρω συνηγορεί και η τιμή της στήλης F
(feasible) για τους δείκτες αποτελέσματος που είναι της τάξης του 3,9.
Οι δείκτες αποτελεσμάτων εξετάστηκαν ως προς την σταθερότητά τους (R robustness), δηλαδή κατά
πόσον μπορεί να επηρεασθούν από ακραίες τιμές. Γενικά τιμή εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των
δεικτών δεν μπορεί να επηρεαστεί υπερβολικά από ακραίες τιμές οπότε και επιβεβαιώνεται η
σταθερότητά τους, εντούτοις κρίνεται ότι υπάρχουν παράμετροι οι οποίες θα χρειαστεί να
σταθεροποιηθούν κατά το σχεδιασμό των δράσεων, κυρίως σε σχέση με τη μεταβλητότητα του
σταθμισμένου ΜΜΚ (μέσος όρος 3,9).
Αξιολογήθηκε επίσης η στατιστική τους επικύρωση (statistical validation V) και κρίθηκε ότι δεν
υπάρχει δείκτης για το οποίο οι τιμές δεν ποσοτικοποιούνται μέσω επίσημων πηγών ή μέσω
ερευνών. Σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, οι πηγές από τι οποίες λαμβάνονται τα δεδομένα
κρίνονται επαρκείςς αλλά με επιφύλαξη σχετικά με τις αναφορές για διεξαγωγή ερευνών, ως προς
την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων τους. Στην περίπτωση αυτή ο μέσος όρος αντιστοιχεί στο
3,8. Προτείνεται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, τον έλεγχο και την
αντικειμενικότητα των ερευνών που πρόκειται να διενεργηθούν και την αξιοπιστία των δεδομένων
που θα συλλεγούν απ διαφορετικές πηγές. Ο συντονισμός διαφορετικών πηγών είναι επιτακτικός
καθώς η πληροφορία είναι διάσπαρτη. Επ’ αυτού απαιτείται η διαμόρφωση του μόνιμου
συστήματος παρακολούθησης στατιστικών και άλλων στοιχείων σε Περιφερειακό επίπεδο (NUTS2).
Για την ποσοτικοποίηση των δεικτών έχει ληφθεί μέριμνα:
1.
2.

5.3

για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων της τρέχουσας
ΠΠ
για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνών πεδίου σε προσδιορισμένες ομάδες στόχου. Για
κάθε μία έρευνα πεδίου προσδιορίζεται το μέγεθος δείγματος : Ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων σε αντίστοιχες δράσεις οι συλλεγείσες απαντήσεις καλύπτουν το
ζητούμενο επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, t=1,96 σφάλμα δειγματοληψίας ±2 ποσοστό στα
ευρήματα της έρευνας 50%.

Τιμές στόχου-βάσης

Το σύστημα δεικτών έχει πλήρως διαμορφωθεί.
Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές στόχοι έχουν καθοριστεί με βάση τα μοναδιαία κόστη που
προκύπτουν από την υλοποίηση παρεμβάσεων κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και η
τιμή τους επηρεάζεται άμεσα από τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί ο αντίστοιχος άξονας
προτεραιότητας και η κατηγορία παρέμβασης. Οι τιμές βάσης των δεικτών εκροών είναι 0.
Οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι όλοι ποσοτικοποιημένοι.
Για τους δείκτες αποτελέσματος η τιμή βάσης έχει καταγραφεί με βάση την υλοποίηση
παρεμβάσεων κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία
που διατίθενται, συνεκτιμώντας και τη συνεισφορά σε αυτό συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων. Η τιμή συσχετίστηκε άμεσα με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν για την περίοδο
2007-2013, με μέτρο σύγκρισης την κατηγορία παρέμβασης. Συμπληρωματική πηγή τεκμηρίωσης
απετέλεσαν ειδικές έρευνες επί των σχετικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί.
Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε, σε συνέχεια του προσδιορισμού της τιμής βάσης, με βάσει την άμεση
συσχέτισή της με την τιμή του δείκτη εκροής και άμεσα συνδεδεμένη με τις παρεμβάσεις του ειδικού
στόχου και τη εφαρμογή παρεμβάσεων από τους δικαιούχους φορείς.
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Η ποσοτικοποίηση των δεικτών αποτελέσματος του Προγράμματος αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 16: Ποσοτικοποίηση δεικτών ΕΠ
Άξονας
Προτεραιότητας

ΑΠ 1 - Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών
Περιγραφή

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΣ-1α1 Αναβάθμιση και
επέκταση δημοσίων
ερευνητικών δομών για την
έξυπνη εξειδίκευση

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

ΕΣ-1β1 Αύξηση της συμμετοχής
των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους
τομείς της RIS3)

Δείκτης αποτελέσματος
Μονάδα Μέτρησης

Στόχος

Αριθμός

2

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

Επενδυτική Δαπάνη σε
ΕΤΑ σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ

%

0,42

2013

0,52

ΕΛΣΤΑΤ / ΓΓΕΤ/
Μελέτη RIS3

Ετήσια

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

17

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

50

Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ
σε σχέση με το
περιφερειακό ΑΕΠ

%

0,34

2011

0,40

ΕΛΣΤΑΤ / ΓΓΕΤ/
Μελέτη RIS3

Ετήσια

ΕΣ-2β1 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ
από τις επιχειρήσεις, στην
οργάνωση, παραγωγή και
διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών (με προτεραιότητα
στους κλάδους της RIS3)

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

165

Κύκλος εργασιών μέσω
ΤΠΕ

εκατ. €

128

2011

400

ΕΛΣΤΑΤ/Μελέτ
η RIS3

Ετήσια

ΕΣ-2γ1 Διεύρυνση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και της ηλεκτρονικής παροχής
υπηρεσιών

Αριθμός φορέων που
υποστηρίζονται
Αριθμός έργων πρόσβασης
σε πληροφορίες του
Δημοσίου Τομέα

Αριθμός

10

Χρήση Ηλεκτρονικά
Διαθέσιμων Δημόσιων
υπηρεσιών ΠΣΤΕ

%

61,7

2011

67

Παρατηρητήριο
για τη
Διοικητική
Μεταρύθμιση.

2 έτη

ΕΣ-3α1 Ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων
(στους κλάδους της RIS3)

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

70

Ποσοστό νέων
καινοτόμων
επιχειρήσεων στο σύνολο
των νέων επιχειρήσεων

%

Η τιμή βάσης
θα είναι
διαθέσημη τον
Δεκέμβριο
2014-Ιανουάριο
του 2015

2012

50

Community
Innovation
Survey
ΓΓΕΤ/ΕΚΤ

2 έτη

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

84

Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς
της RIS

εκατ. €

4.948

2011

5.443

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που

Επιχειρήσεις

120

Αύξηση εξαγωγών

χιλ. €

997.604,00

2011

1.147.245,00

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Σύνολο ΑΠ 1

ΑΠ 2 - Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Αριθμός

35

Σύνολο ΑΠ 2

ΑΠ 3 - Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΕΣ-3γ1 Παραγωγική και
τεχνολογική ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων των κλάδων της
RIS3
ΕΣ-3δ1 Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της
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Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών
Περιγραφή

εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων

Δείκτης αποτελέσματος
Μονάδα Μέτρησης

Στόχος

Kwh/έτος

4.008.
888,89

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
(αφορά δημόσια και
ιδιωτικά κτίρια)

τόνοι
ισοδύναμου
CO2

5.916

2013

3.012

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Χρόνος μετακινήσεων
στα αστικά κέντρα

Ισοδύναμα
χρόνου
μετακινήσεων

12 λεπτά

2013

10 λεπτά

Έρευνες κυκλοφοριακές
μελέτες

Ετήσια

Ετήσια

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Σύνολο ΑΠ 3

ΕΣ-4γ1 Μείωση των εκπομπών
ρύπων μέσω μείωσης
ενεργειακής κατανάλωσης

ΑΠ 4 - Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

ΕΣ-4ε1 Προαγωγή της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας

Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων
Ενεργειακή απόδοση:
Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε
καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης
Σχέδια δράσης που
εφαρμόζονται για την
καθαρή και έξυπνη αστική
κινητικότητα
Μήκος δικτύου
ποδηλατόδρομων /
μονοπατιών

Νοικοκυριά

400

Αριθμός

3

km

10

Σύνολο ΑΠ 4

ΑΠ 5 - Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων

Σύνολο ΑΠ 5
ΑΠ 6 - Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

ΕΣ-5α1 Βελτίωση της
διαχείρισης υδάτινου
δυναμικού για πρόληψη
καταστροφών και
αντιμετώπισης κινδύνων

Αποκατάσταση του
εδάφους: Συνολική
επιφάνεια
αποκατεστημένου εδάφους

Εκτάρια

0,4

Έκταση απειλούμενων
από πλημμύρες περιοχών
της ΠΣΤΕ

τ.χλμ

1.940,00

2012

1.836,00

ΥΠΕΚΑ/
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο∆ΗΓΙΑΣ
2007/60/ΕΚ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Ποσοστό πληθυσμού που
επωφελείται από
ενδυνάμωση και
επέκταση υποδομών και
υπηρεσίες πολιτικής
προστασίας σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες περιοχές

%

47

2013

85

Γενική
Γραμματεία
Πολιτικής
Προστασίας

Ετήσια

Πληθυσμός που
καλύπτεται με
συστήματα
παρακολούθησης
απωλειών των δικτύων

Φυσικά
πρόσωπα

240.000,00

2013

263.200,00

ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ

Ετήσια

ΕΤΠΑ
ΕΣ-5β1 Ενδυνάμωση και
επέκταση των υποδομών
πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη ή αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων

ΕΤΠΑ

ΕΣ-6β1 Βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτινων
πόρων

Αποκατάσταση του
εδάφους: Συνολική
επιφάνεια
αποκατεστημένου εδάφους

Εκτάρια

0,9

Συνολική έκταση περιοχών
που καλύπτονται

Εκτάρια

30

Αριθμός δράσεων
βελτίωσης
ποιότητας και επάρκειας
των
νερών

Δράσεις

15
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Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών
Περιγραφή

Δείκτης αποτελέσματος
Μονάδα Μέτρησης

Στόχος

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

Αριθμός / έτος

477.607,00

2013

488.000,00

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Αριθμός

2

2013

4

ΥΠΕΚΑ

Ετήσια

Φυσικά
πρόσωπα

50.000,00

2013

60.000,00

On going
αξιολόγηση/
ετήσια έκθεση
υλοποίησης

Ετήσια

%

Η τιμή βάση θα
υπολογιστεί
μετά από
έρευνα στο
σύνολο των
επιχειρήσεων
της στις
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιο
ύνται σε
δράσεις οικοκαινοτομίας
στην
Περιφέρεια.
Σεπτέμβριο
2015

2013

Αύξηση 10%

Έρευνα πεδίου
Δικαιούχοι

Ετήσια

ύδρευσης
ΕΣ-6γ1 Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών
πόρων, ιδίως για τουριστικούς
σκοπούς

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

ΕΣ-6δ1 Προστασία περιοχών
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
και αποκατάσταση βλαβών στο
φυσικό περιβάλλον

Φύση και βιοποικιλότητα:
Έκταση ενδιαιτημάτων που
υποστηρίζονται ως προς τη
βιωσιμότητά τους

Hectares

47.489

ΕΣ-6ε1 Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε
αστικές
περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

14.000

ΕΣ-6ζ1 Διεύρυνση εφαρμογών
οικοκαινοτομίας

Αριθμός/έτος

20.000

Διανυκτερεύσεις
τουριστών

Προστατευόμενες
περιοχές (σύνολο
περιοχών Natura 2000)
με εργαλεία διαχείρισης
ή τύποι οικότοπων σε
ικανοποιητική κατάσταση
διατήρησης
Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
δράσεις αποκατάστασης
υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται για δράσεις
οικοκαινοτομίας

Επιχειρήσεις

5

Ποσοστό επιχειρήσεων
που εισήγαγαν οικοκαινοτομίες Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
υλοποιούν δράσεις
οικοκαινοτομίας

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος
νέων οδών

km

30

Χρόνος μετακινήσεων

Ισοδύναμα
χρόνου
μετακινήσεων

30 λεπτα

2013

23 λεπτά

Σχετικές
έρευνες

Ετήσια

Μήκος δικτύου ΦΑ

Km

281

Πληθυσμός που
καλύπτεται από το δίκτυο

Φυσικά
πρόσωπα

0

2013

170.000,00

Δικαιούχοι

Ετήσια

Σύνολο ΑΠ 6
ΑΠ 7 - Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών
και άρση των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

ΕΤΠΑ

ΕΣ-7β1 Ολοκλήρωση
διασυνδέσεων περιφερειακών
και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ
ΕΣ-7ε1 Βελτίωση ενεργειακού
εφοδιασμού με τη δημιουργία
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Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών
Περιγραφή

Δείκτης αποτελέσματος
Μονάδα Μέτρησης

Μονάδα
Μέτρησης

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

120

Ποσοστό των
ωφελουμένων, οι οποίοι
1 χρόνο μετά το τέλος
του προγράμματος
διατηρούν τη
δραστηριότητά τους

%

35,00

2013

50,00

ετησια έκθεση
υλοποίησης

Ετήσια

600

Ποσοστό επιχειρήσεων
που ενισχύονται και
συνεχίζουν τη λειτουργία
τους 1 χρόνο μετά τη
λήξη της παρέμβασης

%

53

2013

60

Ειδικές Έρευνες

Ετήσια

Βελτίωση της πρόσβασης
και χρήσης των
υπηρεσιών Υγείας
(Πρωτοβάθμια,
Δευετροβάθμια,
Τριτοβάθμια)

Αριθμός
επισκέψεων

814.079,00

2013

862.924,00

ΕΥ Τομέα
Υγείας (Υπ.
Υγείας)/ Υπ.
Εργασίας

Ετήσια

2013

Η τιμή
στόχος θα
υπολογιστεί
σε
συνεργασία
με την
αρμόδια
Διεύθυνση
της
Περιφέρειας
και τους ΟΤΑ
για τη
χαρτογράφη
ση των
αναγκών και
την κάλυψη
μέρους εξ
αυτών από
το ΠΕΠ.
Δεκέμβριος
2015

ΕΥ Τομέα
Υγείας (Υπ.
Υγείας)/ Υπ.
Εργασίας

Ετήσια

Στόχος

δικτύου μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου

Περιγραφή
ΦΑ

Σύνολο ΑΠ 7

ΑΠ 8 - Προώθηση της
βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων

ΕΣ-8iii1 Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας

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

ΕΣ-8v1 Προσαρμογή των
εργαζομένων και των ΜΜΕ στο
νέο περιβάλλον

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

ΕΚΤ

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο ΑΠ 8

ΑΠ 9 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΣ-9α1 Αναβάθμιση υποδομών
και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών υποδομών

Πλήθος υποδομών υγείας
και κοινωνικών υποδομών
που ενισχύονται

Αριθμός

18
Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένες
κοινωνικές υπηρεσίες

TEC A.E.
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Φυσικά
πρόσωπα

Η τιμή βάσης
θα υπολογιστεί
με βάση
στοιχεία
ωφελούμενων
σε
αναβαθμισμένε
ς υποδομές
που
χρηματοδοτήθη
καν κατά την
τρέχουσα
ΠΠ/έτος.
Ιούνιος 2015.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών

Δείκτης αποτελέσματος

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Στόχος

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

ΕΣ-9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική
ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά
ευάλωτων κοινοτήτων (σε
συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

Αριθμός έργων

Αριθμός

5

Πληθυσμός περιοχών με
εφαρμογή στρατηγικών
CLLD

Φυσικά
πρόσωπα

169.135,00

2013

220.543,00

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

ΕΣ-9i1 Αύξηση συμμετοχής
στην αγορά εργασίας των
ατόμων που πλήττονται από
φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Αριθμός

2.800

Φυσικά
πρόσωπα

2.000,00

213

5.000,00

Μηχανισμός
παρακολούθησ
ης εφαρμογής
ΕΕΕ/ έρευνες

Ετήσια

ΕΣ-9ii1 Ενδυνάμωση της
λειτουργίας και των δράσεων
των δομών κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων
με έμφαση στους ρομά και
τους μετανάστες

% (λόγος)

70,00

2013

80,00

Έρευνες /
Υπουργείο
Εργασίας

Ετήσια

% (λόγος)

70,00

2013

80,00

Έρευνες

Ετήσια

Σύνολο ΑΠ 9 - ΕΤΠΑ

ΑΠ 10 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ

Αριθμός

800

μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
των περιθωριοποιημενων
κοινοτήτων όπως οι ρομά)

Αριθμός

800,00

ΕΣ-9iii1 Βελτίωση της
λειτουργίας δομών που
προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών

άλλα μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

800

ΕΣ-9iv1 Αναβάθμιση και
διεύρυνση δομών, δικτύων και
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης, με έμφαση
στη φροντίδα και την υγεία

Συμμετέχοντες που
λαμβάνουν οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες

Φυσικά πρόσωπα

ΕΣ-9v1 Βελτίωση της

αριθμός υποστηριζόμενων

Αριθμός

ΕΚΤ

TEC A.E.

Συμμετέχοντες με
βελτιωμένη κατάσταση
στην αγορά εργασίας
εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους
μειονεκτούντες
συμμετέχοντες που
αναζητούν εργασία,
λαμβάνουν
εκπαίδευση/κατάρτιση
αποκτούν εξειδίκευση ή
εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων,
αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την
εργασία
μειονεκτούντες
συμμετέχοντες που
αναζητούν εργασία,
λαμβάνουν
εκπαίδευση/κατάρτιση
αποκτούν εξειδίκευση ή
εργάζονται,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων,
αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την
εργασία

2.500

Ποσοστό κάλυψης επι
του γενικού συνόλου των
ανασφαλίστων πολιτών

%

50

Αριθμός ωφελουμένων

Φυσικά
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-

313

2013

22

2013

510

Ειδική
Υπηρεσία
τομέα Υγείας &
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Έ
ρευνες
Έρευνες /

ΕτήσιαΔιετής

Ετήσια

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτης εκροών
Περιγραφή

λειτουργίας και συνεργασίας
υφιστάμενων και δημιουργία
νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

ΕΣ-9vi1 Προαγωγή της
ολοκληρωμένης τοπικής
κοινωνικoοικονομικής
ανάπτυξης

πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)
Αριθμός υποστηριζόμενων
νέων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονομίας)
αριθμός έργων που έχουν
υλοποιηθεί πλήρως ή
μερικώς από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

Δείκτης αποτελέσματος
Μονάδα Μέτρησης

Στόχος

Περιγραφή
που λαμβάνουν
υπηρεσίες
συμβουλευτικής και
υποστήριξης από τον
Περιφ Μηχανισμό

Μονάδα
Μέτρησης
πρόσωπα

Βάση

Έτος
βάσης

Στόχος

Πηγή

Παρακολούθ
ηση

Υπουργείο
Εργασίας

Αριθμός

100

Αριθμός κοινωνικών
επιχειρήσεων που
δημιουργούνται

Αριθμός

31

2013

75

Έρευνες /
Υπουργείο
Εργασίας

Ετήσια

Αριθμός

20

Πληθυσμός περιοχών με
εφαρμογή στρατηγικών
CLLD

Φυσικά
πρόσωπα

169.135,00

2013

220.543,00

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Αριθμός

71

2013

95

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Αριθμός

8

2013

21

ΕΛΣΤΑΤ

Ετήσια

Σύνολο ΑΠ 10 - ΕΚΤ

ΑΠ 11 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου
μάθηση

ΕΤΠΑ

ΕΣ-10α1 Βελτίωση των
υποδομών εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης

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

Άτομα

7.000

TEC A.E.

Αναβαθμισμένες
υποδομές προσχολικής
εκπαίδευσης
Αναβαθμισμένες
υποδομές μονάδων
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και
κατάρτισης
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5.4

Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης

Για το Ε.Π. του ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 επελέγησαν τρεις τύποι δεικτών:
1.

Δείκτες εκροών (7 δείκτες)

2.

Βασικά στάδια υλοποίησης (7 δείκτες)

3.

Οικονομικοί Δείκτες (11 δείκτες)

Δεν επελέγησαν, στο Π.Ε. του Προγράμματος, δείκτες αποτελέσματος, καθώς εκτιμήθηκε ότι ο
απολογισμός των οικονομικών δεικτών, των βασικών σταδίων υλοποίησης και των δεικτών εκροών
μπορεί να έχει ποσοτικό στόχο αλλά και να επιτευχθεί τόσο μέχρι το 2018 (ορόσημα) όσο και μέχρι
το 2023 (στόχοι). Για τον άξονα Τεχνικής Βοήθειας δεν ορίστηκαν δείκτες καθώς δεν συμμετέχει στο
πλαίσιο επίδοσης.
Ειδικότερα, για κάθε Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) που περιλαμβάνεται στο Π.Ε. προβλέπεται ένας
οικονομικός δείκτης με κωδικό (F100) που μετράει Πιστοποιημένες Δημόσιες Δαπάνες για το
ορόσημο του 2018 και το στόχο του 2023, συνδεδεμένος με την επίτευξη των δεικτών εκροών, καθώς
και ένας ή περισσότεροι δείκτες εκροών ή βασικά στάδια υλοποίησης ανά άξονα. Ο δείκτης
προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση
παρόμοιων δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους
Σε σχέση με την ποσοτικοποίηση των δεικτών, ως απόρροια της χρηματοδοτικής κατανομής, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές στόχοι είναι χαμηλές, ενώ μοναδιαία κόστη γίνεται προσπάθεια να
εκτιμηθούν με απόλυτο ρεαλισμό ή και με βάση τις χρηματοδοτικές ικανότητες του Προγράμματος
ώστε να αναπτυχθεί μια έστω και μικρή μάζα ωφελούμενων.

TEC A.E.
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Το Πλαίσιο επίδοσης του ΠΕΠ 2014-2020 παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 17: Πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ
Άξονας
Προτεραιό
τητας
(Α.Π.)

(α)
01

Π/Υ Α.Π.
(σε Δημόσια
Δαπάνη)

Επενδυτική
Προτεραιότητα

(β)
5.541.032,00

(γ)
(1β)-ΕΤΠΑ

Κατηγορία
Παρέμβασ
ης (Κ.Π.)

(δ)
63

Π/Υ Κ.Π.
(σε Δ.Δ.)

(ζ)
2.951.670,80

Είδος Δείκτη

(θ)
Κοινός δείκτης
εκροών
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Οικονομικός

Σύνολο
ΑΠ 01
02

5.541.032,00

(2β) -ΕΤΠΑ

82

4.141.032,00

Κοινός Δείκτης
Εκροών
Οικονομικός

Σύνολο
ΑΠ 02
03 Βελτίωση
της
ανταγωνι
στικότητ
ας των
μικρομεσ
αίων
επιχειρή
σεων
Σύνολο
ΑΠ 03
04

16.623.094,00

(3γ) -ΕΤΠΑ

1
75

6.300.000,00
2.100.000,00

Κοινός Δείκτης
Εκροών
Οικονομικός

14.599.326,00

(4γ) -ΕΤΠΑ

13

8.219.527,00

Κοινός Δείκτης
Εκροών

Βασικό Στάδιο

Ονομασία Δείκτη

(ια)
Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Ενταγμένα έργα (clusters)
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

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

TEC A.E.
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Μονάδα
Μέτρησης

(ιβ)
Επιχειρήσεις

Ορόσημο 2018

Τιμή Στόχος
2023

(ιγ)
0

(ιδ)
50,00

Αριθμός

2,00

Euros

1.496.907,61

40,00

165,00

Euros

1.496.907,61

5.541.032,00

Επιχειρήσεις

17,00

84,00

Euros

4.490.724,00

16.623.094,00

0

Αριθμός

8,00

Μερίδιο στον ΑΠ
(%)

(ιε)
2.951.670,80

(ιστ) = (ιε)/(β)
53,27%

2.951.670,80

53,27%

4.141.032,00

74,73%

4.141.032,00

74,73%

6.300.000,00
2.100.000,00

37,90%
12,63%

8.400.000,00

50,53%

8.219.527,00

56,30%

5.541.032,00

Επιχειρήσεις

Kwh/έτος

Π/Υ ΚΠ που
αντιστοιχεί στο
δείκτη (σε Δ.Δ.)

4.008.888,89

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιό
τητας
(Α.Π.)

(α)

Π/Υ Α.Π.
(σε Δημόσια
Δαπάνη)

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Κατηγορία
Παρέμβασ
ης (Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.
(σε Δ.Δ.)

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Ορόσημο 2018

Τιμή Στόχος
2023

Π/Υ ΚΠ που
αντιστοιχεί στο
δείκτη (σε Δ.Δ.)

Μερίδιο στον ΑΠ
(%)

(β)

(γ)

(δ)

(ζ)

(θ)
Υλοποίησης
Ειδικός Δείκτης
Εκροών
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Οικονομικός

(ια)
αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων
Μήκος δικτύου ποδηλατόδρομων /
μονοπατιών
Ενταγμένα έργα ποδηλατόδρομων
/ μονοπατιών
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

(ιβ)

(ιγ)

(ιδ)

(ιε)

(ιστ) = (ιε)/(β)

km

0

10,00

Αριθμός

2,00

Euros

3.944.003,28

(4ε) - ΕΠΤΑ

Σύνολο
ΑΠ 04
05

Σύνολο
ΑΠ 05
06

90

1.532.929,65

13.022.796,00

13.022.796,00

(5β) -ΕΤΠΑ

(6γ) -ΕΤΠΑ

89

94

97

9.000.000,00

5.209.118,00

2.855.700,00

Ειδικός Δείκτης
Εκροών
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Οικονομικός

Κοινός Δείκτης
Εκροών

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Κοινός Δείκτης
Εκροών

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Οικονομικός

52.754.218,00
(7β) -ΕΤΠΑ

34
30

11.170.705,58
25.916.036,96

Κοινός Δείκτης
Εκροών
Βασικό Στάδιο

Συνολική έκταση περιοχών που
καλύπτονται
Ενταγμένα έργα αποκατάστασης
χώρων
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του
αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών
Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε αστικές
περιοχές
Ενταγμένα έργα αναπλάσεων σε
αστικές περιοχές
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών
Ενταγμένα έργα οδικών

TEC A.E.
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Εκτάρια

0

Αριθμός

1,00

Euros

3.518.104,45

Αριθμός/
έτος

0

Αριθμός

2,00

Τετραγωνικά
μέτρα

0

Αριθμός

2,00

Euros

3.518.104,45

Km

0

Αριθμός

3,00

10,50%

14.599.326,00
9.752.456,65

(6ε)-ΕΤΠΑ

Σύνολο
ΑΠ 06
07

1.532.929,65

25,00

66,80%

9.000.000,00

69,11%

9.000.000,00

69,11%

20.000,00

5.209.118,00

40,00%

14.000,00

2.855.700,00

21,93%

8.064.818,00

61,93%

13.022.796,00

13.022.796,00

30,00

11.170.705,58
25.916.036,96

21,17%
49,13%

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιό
τητας
(Α.Π.)

(α)

Σύνολο
ΑΠ 07
08

Π/Υ Α.Π.
(σε Δημόσια
Δαπάνη)

Επενδυτική
Προτεραιότητα

Κατηγορία
Παρέμβασ
ης (Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.
(σε Δ.Δ.)

(β)

(γ)

(δ)

(ζ)

3.096.664,00

(8v) -ΕΚΤ

106

1.860.000,00

Είδος Δείκτη

12.359.754,00

ΕΤΠΑ (9α)

53

6.559.754,00

37.634.060,00

(9i) -ΕΚΤ

(9ii) -ΕΚΤ

109

110
115

8.073.072,00

1.036.536,00
207.307,20

Ορόσημο 2018

Τιμή Στόχος
2023

Π/Υ ΚΠ που
αντιστοιχεί στο
δείκτη (σε Δ.Δ.)

Μερίδιο στον ΑΠ
(%)

(ια)

(ιβ)

(ιγ)

(ιδ)

(ιε)

(ιστ) = (ιε)/(β)

Euros

14.251.534,95

52.754.218,00
37.086.742,54

70,30%

παρεμβάσεων

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Κοινός Δείκτης
Εκροών

Ειδικός Δείκτης
Εκροών
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης
Οικονομικός

Σύνολο
ΑΠ 09
10

Μονάδα
Μέτρησης

(θ)
Υλοποίησης

Οικονομικός
Σύνολο
ΑΠ 08
09

Ονομασία Δείκτη

Κοινός Δείκτης
Εκροών
Κοινός Δείκτης
Εκροών
Κοινός Δείκτης
Εκροών

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Πλήθος υποδομών υγείας και
κοινωνικών υποδομών που
ενισχύονται
Ενταγμένα έργα στον τομέα της
υγείας
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων
απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
όπως οι Ρομά)

TEC A.E.
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Αριθμός

180

600

Euros

980.520,10

3.096.664,00

Αριθμός

0

Αριθμός

3,00

Euros

3.338.983,82

18,00

1.860.000,00

60,06%

1.860.000,00

60,06%

6.559.754,00

53,07%

6.559.754,00

53,07%

8.073.072,00

21,45%

1.036.536,00

2,75%

207.307,20

0,55%

12.359.754,00

Αριθμός

900

2.800

Αριθμός

250

800

Αριθμός

250

800
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Άξονας
Προτεραιό
τητας
(Α.Π.)

(α)

Π/Υ Α.Π.
(σε Δημόσια
Δαπάνη)

Επενδυτική
Προτεραιότητα

(β)

(γ)
(9iv) -ΕΚΤ

Κατηγορία
Παρέμβασ
ης (Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.
(σε Δ.Δ.)

(δ)
109
112

(ζ)
829.228,80
9.127.877,00

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Ορόσημο 2018

Τιμή Στόχος
2023

(θ)

(ια)

(ιβ)

(ιγ)

(ιδ)

Φυσικά
πρόσωπα

600

2.500

Euros

11.916.365,90

Ειδικός Δείκτης
Εκροών
Οικονομικός

Σύνολο
ΑΠ 10
11

(10α) -ΕΤΠΑ
12.359.754,00

49
52

2.943.901,60
3.600.000,00

Συμμετέχοντες που λαμβάνουν
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Ενταγμένα έργα στην τριτοβάθμια
και προσχολική εκπαίδευση

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Κοινός Δείκτης
Εκροών

Αριθμός

0

Αριθμός

4,00

Euros

3.338.983,82

Σύνολο
ΑΠ 11

Π/Υ ΚΠ που
αντιστοιχεί στο
δείκτη (σε Δ.Δ.)

Μερίδιο στον ΑΠ
(%)

(ιε)
829.228,80
9.127.877,00

(ιστ) = (ιε)/(β)
2,20%
24,25%

19.274.021,00

51,21%

2.943.901,60
3.600.000,00

23,82%
29,13%

37.634.060,00

7.000,00

12.359.754,00
6.543.901,60

52,95%

Πίνακας 18: Ανάλυση Πλαισίου Επίδοσης ΠΕΠ 2014-2020
Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)
01- Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

63 Στήριξη συνεργατικών
σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων
κατ’ εξοχήν προς όφελος
ΜΜΕ

Π/Υ Κ.Π.

2.951.670,80

Είδος Δείκτη

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ονομασία Δείκτη

Ενταγμένα έργα

TEC A.E.
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Ορόσημο
2018

2,00

Τιμή Στόχος
2023

Μερίδιο στον ΑΠ (%)

3,00

Εκτιμάται ότι για το στάδιο υλοποίησης, σε σχέση με
την έξυπνη εξειδίκευση, θα δημιουργηθούν 3 clusters
στους τρεις τομείς που προσδιορίζει η RIS. Ως μέσο
μοναδιαίο κόστος εκτιμώνται οι 1.000.000 € (σε Δ.Δ.).
Επιλέγεται ως δείκτης το βασικό στάδιο υλοποίησης
καθώς εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες
εκροές για το έτος 2018. Η τιμή-στόχος (ορόσημο

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

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

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

82 Υπηρεσίες και
εφαρμογές ΤΠΕ για τις
ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού
εμπορίου, της
ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας και
διεργασιών δικτύωσης
επιχειρήσεων), ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό
σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις)

Π/Υ Κ.Π.

4.141.032,00

Είδος Δείκτη

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Κοινός
Δείκτης
Εκροών

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων
που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Οικονομικός

03 - Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων

1 Γενική παραγωγική
επένδυση στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

Ονομασία Δείκτη

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

6.300.000,00
Παραγωγικές επενδύσεις:

TEC A.E.
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Ορόσημο
2018

840.000,00

40,00

960.000,00

Τιμή Στόχος
2023

2.951.670,80

Μερίδιο στον ΑΠ (%)
2018) για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης «Ενταγμένα
έργα» (2) προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας
των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων αλλά και την
εμπειρία (των συνεργαζόμενων κυρίως φορέων) των
προηγούμενων ΠΠ.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους

165,00

Η δράση αποτελεί δράση κρατικής ενίσχυσης. Για την
Περιφέρεια η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι
κρίσιμη. Κατά συνέπεια επιλέγεται αυξημένη
χρηματοδοτική βαρύτητα για την ΚΠ 82. Το μέσο
μοναδιαίο κόστος, συμπεριλαμβανομένης της
ιδιωτικής συμμετοχής, εκτιμάται στα 50.000€.

4.141.032,00

Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Η δράση αποτελεί δράση κρατικής ενίσχυσης. Για την
Περιφέρεια η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι
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Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)
επιχειρήσεων

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

(ΜΜΕ)
Κοινός
Δείκτης
Εκροών
75 Ανάπτυξη και προβολή
των εμπορικών
τουριστικών υπηρεσιών
στις ή για τις ΜΜΕ

Αριθμός επιχειρήσεων
που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

17,00

84,00

2.100.000,00

Οικονομικός

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

Ονομασία Δείκτη

13 Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση της δημόσιας
υποδομής, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα

8.219.527,00

90 Ποδηλατόδρομοι και
μονοπάτια

1.532.929,65

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Ενταγμένα έργα

2.400.000,00

17,00

8.400.000,00

23,00

Μερίδιο στον ΑΠ (%)
κρίσιμη. Κατά συνέπεια επιλέγεται αυξημένη
χρηματοδοτική βαρύτητα για την ΚΠ 1 . Το μέσο
μοναδιαίο κόστος, συμπεριλαμβανομένης της
ιδιωτικής συμμετοχής, εκτιμάται στα 180.000€
Η δράση αποτελεί δράση κρατικής ενίσχυσης. Για την
Περιφέρεια η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι
κρίσιμη. Κατά συνέπεια επιλέγεται αυξημένη
χρηματοδοτική βαρύτητα για την ΚΠ 75. Το μέσο
μοναδιαίο κόστος, συμπεριλαμβανομένης της
ιδιωτικής συμμετοχής, εκτιμάται στα 90.000€
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Η δράση ενισχύει την ενεργειακή απόδοση δημόσιων
υποδομών. Επειδή δεν είναι γνωστή η εξειδίκευση
των έργων και η συνολική έκταση των υποδομών που
αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά, επιλέγεται
ως δείκτης το βασικό στάδιο υλοποίησης. Εκτιμάται
ότι το μοναδιαίο κόστος για την ενεργειακή
αναβάθμιση ανά έργο θα είναι της τάξης των
450.000€.
Η τιμή-στόχος (ορόσημο 2018) για το Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης «Ενταγμένα έργα» (17) προκύπτει από
την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων στις ΚΠ 13 και 90 αλλά και την εμπειρία
των προηγούμενων ΠΠ.
Η δράση στοχεύει στην προαγωγή στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για

TEC A.E.
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Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

Οικονομικός

Ονομασία Δείκτη

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Ορόσημο
2018

2.600.000,00

Τιμή Στόχος
2023

9.752.456,65

Μερίδιο στον ΑΠ (%)
όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές
περιοχές με την υποστήριξη δράσεων δημιουργίας
ποδηλατοδρόμων και αστικών μονοπατιών. Επειδή
δεν είναι γνωστή η εξειδίκευση των έργων επιλέγεται
ως δείκτης το βασικό στάδιο υλοποίησης. Εκτιμάται
ότι το μοναδιαίο κόστος για τη δημιουργία έργων της
συγκεκριμένης κατηγορίας θα είναι της τάξης των
150.000 € ανά χιλιόμετρο.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Η δράση αναμένεται να ενισχύσει έργα διαχείρισης
κινδύνων. Επειδή εντούτοις δεν είναι γνωστή η
έκταση που θα καλυφθεί, επιλέγεται ως δείκτης το
βασικό στάδιο υλοποίησης.

05 - Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή,
της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων

89 Αποκατάσταση
βιομηχανικών χώρων και
μολυσμένης γης

9.000.000,00

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ενταγμένα έργα

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

TEC A.E.

90 | Σ ε λ ί δ α

1,00

1.000.000,00

9.000.000,00

Η τιμή-στόχος (ορόσημο 2018) για το Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης «Ενταγμένα έργα» (1) προκύπτει από την
ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων αλλά και την εμπειρία των
προηγούμενων ΠΠ και αφορά την ΚΠ 89.
Η δράση αναμένεται να ενισχύσει έργα
αποκατάστασης χώρων που έχουν επιβαρυνθεί από
την ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
καθώς και «βαριών» εξορυκτικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες αποτελούν εν δυνάμει πηγές βιομηχανικών
καταστροφών.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

Μερίδιο στον ΑΠ (%)
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους

94 Προστασία, ανάπτυξη
και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς
06 - Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

97 Πρωτοβουλίες τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία κοινοτήτων
σε αστικές και αγροτικές
περιοχές

5.209.118,80
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

34 Άλλοι
ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομο, εθνικοί,

2,00

4,00

2.855.700,00

Οικονομικός

07 - Προαγωγή των
βιώσιμων μεταφορών
και εξάλειψη των
σημείων

Ενταγμένα έργα

11.170.705,58

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Ενταγμένα έργα

TEC A.E.
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2.000.000,00

3,00

8.064.818,00

Η δράση αφορά σε έργα ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομίας της ΠΣΤΕ. Ήδη από την ΠΠ 2007-2013
υπάρχουν έργα τα οποία βρισκόταν σε φάση
ωρίμανσης και αναμένεται να ενταχθούν στο ΠΕΠ
2014-2020. Επειδή ωστόσο τα έργα δεν αναμένεται να
ολοκληρωθούν πριν το 2018 και κατά συνέπεια ο
δείκτης εκροών δεν θα αποτυπώσει την αλλαγή,
επιλέγχθηκε το βασικό στάδιο υλοποίησης.
Η τιμή-στόχος (ορόσημο 2018) για το Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης «Ενταγμένα έργα» (2) προκύπτει από την
ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων αλλά και την εμπειρία των
προηγούμενων ΠΠ και αφορά και τις 2 ΚΠ (94 & 97).
Η δράση αναμένεται να ενισχύσει έργα αστικής
ανάπτυξης στα δύο αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
Επειδή εντούτοις δεν είναι γνωστή η έκταση που θα
καλυφθεί, επιλέγεται ως δείκτης το βασικό στάδιο
υλοποίησης.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Η δράση αναμένεται να ενισχύσει έργα κατασκευής
δευτερευουσών οδικών συνδέσεων με το δίκτυο ΔΕΔΜ και έργα ανακατασκευής ή βελτίωσης δρόμων.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)
συμφόρησης σε
υποδομές βασικών
δικτύων

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

περιφερειακοί ή τοπικοί)

30 Δευτερεύουσες οδικές
συνδέσεις με το οδικό
δίκτυο και τους κόμβους
ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

08 - Προώθηση της
βιώσιμης
απασχόλησης
υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων

Π/Υ Κ.Π.

106 Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην
αλλαγή

53 - Υποδομές στον τομέα
της υγείας

25.916.036,96

1.860.000,00

6.559.754,00

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

7.000.000,00

37.086.742,54

Κοινός
Δείκτης
Εκροών

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

180,00

600,00

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

560.000,00

1.860.000,00

Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ενταγμένα έργα

3,00

6,00

TEC A.E.
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Μερίδιο στον ΑΠ (%)
Επειδή εντούτοις τα έργα που σχεδιάζεται να
χρηματοδοτηθούν δεν έχουν εξειδικευτεί πλήρως και
αναμένεται να προκύψει μια σχετική καθυστέρηση
κατά την διαδικασία των απαλλοτριώσεων επιλέγεται
ως δείκτης το βασικό στάδιο υλοποίησης. Η τιμήστόχος (ορόσημο 2018) για το Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης «Ενταγμένα έργα» (3) προκύπτει από την
ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων αλλά και την εμπειρία των
προηγούμενων ΠΠ.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Η δράση αναμένεται να ενισχύσει την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της
Περιφέρειας, για την υποστήριξη της έξυπνης
εξειδίκευσης και της ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης. .
Στη βάση αυτή εκτιμάται ότι κάθε επιχείρηση που
αναβαθμίζει τις δεξιότητες των εργαζομένων της θα
ενισχυθεί με ποσό (μοναδιαίο κόστος) 3.000€ ανά
εργαζόμενο/αυτο-απασχολούμενο
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους
Επειδή δεν είναι γνωστή η εξειδίκευση των έργων,
επιλέγεται ως δείκτης το βασικό στάδιο υλοποίησης

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

και καταπολέμηση
της φτώχειας - ΕΤΠΑ

10 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας -ΕΚΤ

109 - Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με σκοπό
την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
110 - Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
115 - Μείωση και πρόληψη
της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε καλής
ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,

8.073.072,00

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

1.500.000,00

6.559.754,00

Κοινός
Δείκτης
Εκροών

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

900,00

3.500,00

Κοινός
Δείκτης
Εκροών

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

250,00

Κοινός
Δείκτης
Εκροών

μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων
όπως οι Ρομά)

1.036.536,00

207.307,20

TEC A.E.
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120,00

1.000,00

400,00

Μερίδιο στον ΑΠ (%)
για την ΚΠ 53. Εκτιμάται ότι το μοναδιαίο κόστος ανά
έργο θα είναι της τάξης των 1.100.000 € στον τομέα
των υποδομών υγείας σύμφωνα και με τα έργα που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Περιόδου 2007-2013 .
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους

Η δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή στην αγορά
εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό και ιδίως της κατηγορίας
μειονεκτούντων ατόμων. Οι ωφελούμενοι μέχρι το
2023 υπολογίζεται να είναι 4.500. Το μοναδιαίο
κόστος ανά ωφελούμενο προσεγγίζεται στις 1.800€.

Η δράση υποστηρίζει την κοινωνική και οικονομική
ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως για παράδειγμα οι Ρομά, την υλοποίηση
δράσεων για την μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου, την προώθηση των ίσων ευκαιριών κ.α.
Οι ωφελούμενοι μέχρι το 2023 υπολογίζεται να είναι
400. Το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο
προσεγγίζεται στις 5.200€.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)
συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη
τυπικών) δυνατοτήτων
μάθησης για την
επανένταξη στην
εκπαίδευση και κατάρτιση
109 - Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με σκοπό
την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
112 - Ενίσχυση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

Μερίδιο στον ΑΠ (%)

829.228,80

9.127.877,00

Ειδικός
Δείκτης
Εκροών

Οικονομικός

Συμμετέχοντες που
λαμβάνουν οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

TEC A.E.
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600,00

5.000.000,00

2.500,00

Η δράση υποστηρίζει την πρόσβαση σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
σε 2.500 ωφελούμενους μέχρι το 2023. Το μοναδιαίο
κόστος ανά ωφελούμενο προσεγγίζεται στις 3.600€
(αναγωγή σε ετήσιο κόστος ασφάλισης)

19.274.021,00

Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας
(Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης
(Κ.Π.)

49 - Εκπαιδευτική υποδομή
για τριτοβάθμια
εκπαίδευση

11 - Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου
μάθηση

52 - Υποδομή για
προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα

Π/Υ Κ.Π.

Είδος Δείκτη

Ονομασία Δείκτη

Ορόσημο
2018

Τιμή Στόχος
2023

2.943.901,60
Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης

Ενταγμένα έργα

Οικονομικός

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

4,00

6,00

1.500.000,00

6.543.901,60

3.600.000,00

TEC A.E.
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Μερίδιο στον ΑΠ (%)

Η δράσεις αφορούν σε υποδομές στην προσχολική και
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή δεν είναι γνωστή
η εξειδίκευση των έργων, επιλέγεται ως δείκτης το
βασικό στάδιο υλοποίησης.
Η τιμή-στόχος (ορόσημο 2018) για το Βασικό Στάδιο
Υλοποίησης «Ενταγμένα έργα» (4) προκύπτει από την
ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων αλλά και την εμπειρία των
προηγούμενων ΠΠ και αφορά και τις δύο ΚΠ (49 &
52).
Εκτιμάται ότι το μοναδιαίο κόστος ανά έργο θα είναι
της τάξης των 1.000.000€.
Ο δείκτης προκύπτει έχοντας ως βάση το άθροισμα
των δαπανών για τα έτη 2014 και 2015 (ν+3) και
συνυπολογίζοντας την εμπειρία της ΕΥΕΔΑ και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση παρόμοιων
δράσεων σε προηγούμενες Προγραμματικές
Περιόδους

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Με βάση τα ανωτέρω, σημειώνονται τα ακόλουθα:

5.5

–

Το Πλαίσιο Επίδοσης αποτελείται από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό βασικών σταδίων
υλοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση των έργων σε
μεγάλο αριθμό αξόνων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

–

Με βάση τις παραδοχές που επελέγησαν για τα μοναδιαία κόστη εκτιμάται ότι τόσο τα
ορόσημα όσο και οι στόχοι είναι εφικτοί. Η κατανομή ακολουθεί τη χρηματοδοτική
κατανομή στα έτη και ο υπολογισμός του δείκτη βασίζεται σε ΜΜΚ που αντλούν
πληροφορία από σχετικές δράσεις της τρέχουσας ΠΠ.

–

Ειδικότερα, το μέσο μοναδιαίο κόστος προέκυψε με την αξιοποίηση των ιστορικών
διαθέσιμων στοιχείων των αντίστοιχων παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013, το υφιστάμενο περιβάλλον στοιχεία από την αποτίμηση παρόμοιων δράσεων,
καθώς και εν γένει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το σχεδιασμό, υλοποίηση
παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων ΕΤΠΑ. Παρόλα αυτά, ενυπάρχει ο κίνδυνος
μεταβολής της τιμής στόχου του δείκτη, σε περίπτωση μεταβολής του μοναδιαίου κόστους,
πχ λόγω αναθεώρησης του μοναδιαίου κόστους δράσεων με στόχο την προσαρμογή στα
εκάστοτε δεδομένα της αγοράς ή μεταβολής της χρηματοδοτικής βαρύτητας δράσεων με
διαφορετικό μοναδιαίο κόστος, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

–

Για τις δράσεις ΕΚΤ, επειδή η εμπειρία της Περιφέρειας κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο δεν είναι μεγάλη, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οριστικοποίηση των ΜΚΚ
αλλά και το σχεδιασμό, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των δράσεων ώστε να τηρηθούν
ορόσημα και στόχοι.

Ποιότητα-αξιοπιστία
του
συστήματος
παρακολούθησης-συλλογής
δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση οφείλει να αξιολογήσει την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων και
της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και την καταλληλότητα των
διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και της συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για
τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
Με βάση το στάδιο υλοποίησης του Σχεδίου Προγράμματος δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία για την
αξιολόγηση κυρίως ως προς το σύστημα παρακολούθησης και δεδομένων, σε σχέση και με τη χρήση
του ΟΠΣ της τρέχουσας Περιόδου και των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό.
Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται ακόμη σχεδιασμός της Περιφέρειας σχετικά με το σύστημα
παρακολούθησης-συλλογής μικροδεδομένων , σε απαίτηση του άρθρου 25(2), παρ. δ του Γενικού
Κανονισμού.
Κατά συνέπεια ο Σύμβουλος Αξιολόγησης επιφυλάσσεται να επανέλθει με αξιολογική κρίση αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού.
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6 Ενότητα
3:
Αξιολόγηση
χρηματοδοτικών κατανομών
6.1

της

συνέπειας

των

Αξιολόγηση καταλληλότητας της χρηματοδοτικής βαρύτητας για την
ικανοποίηση των αναγκών της Στρατηγικής του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΔΔ) του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας με βάση την κατανομή των πόρων της
3ης εγκυκλίου ανέρχεται σε 190.052.426€ (95.026.213€ κοινοτική συνδρομή).
Ο προϋπολογισμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός, παρά το ποσοστό αυξημένης εθνικής
συμμετοχής στο 50%, και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Περιφέρειας η οποία μόνο
στατιστικά εμφανίζει πλούτο. Επιπρόσθετα, η κατανομή του προϋπολογισμού αυτού σε 10
θεματικούς στόχους δυσχεραίνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεινόμενη από το Σχέδιο του Προγράμματος
κατανομή των πόρων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ανά Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικό Στόχο.
Το 52,8% του προϋπολογισμού του Προγράμματος κατευθύνεται στους Άξονες Προτεραιότητας 7
(26,02%) και ΑΠ10-ΕΚΤ (18,56%) ενώ το 8,20% στον ΑΠ3.
Πίνακας 19. Χρηματοδοτική Βαρύτητα των ΑΠ του ΠΕΠ
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Θεματικός
στόχος

ΑΠ 1

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ1

2.597.358

2.597.358

5.194.716

2,73%

ΑΠ 2

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ2

2.597.358

2.597.358

5.194.716

2,73%

ΑΠ 3

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ3

7.792.076

7.792.076

15.584.152

8,20%

ΑΠ 4

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ4

6.843.434

6.843.434

13.686.868

7,20%

ΑΠ 5

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ5

6.104.436

6.104.436

12.208.872

6,42%

ΑΠ 6

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ6

6.104.436

6.104.436

12.208.872

6,42%

ΑΠ 7

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ7

24.728.539

24.728.539

49.457.078

26,02%

ΑΠ 8

ΕΚΤ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ8

1.451.454

1.451.454

2.902.908

1,53%

ΑΠ 9

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

5.793.635

5.793.635

11.587.270

6,10%

ΑΠ 10

ΕΚΤ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

17.639.676

17.639.676

35.279.352

18,56%

ΑΠ 11

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΘΣ10

5.793.635

5.793.635

11.587.270

6,10%

ΑΠ 12 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ν/Α

1.367.098

1.367.098

2.734.196

ΑΠ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ν/Α

381.851

381.851

763.702

5.831.225

5.831.225

11.662.450

95.026.211

95.026.213

190.052.422

ΘΣ9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σύνολο

-

-

-

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

Συνολική
χρηματοδότηση

Στο ΘΣ 1 (ΕΠ 1) αναλογεί το 2,73% της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΠ από πόρους της ΕΕ, το
οποίο κατανέμεται μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1α και 1β, με μεγαλύτερη συμμετοχή
της 1β, δηλαδή των πόρων υπέρ των επενδύσεων ΕΤΑΚ των επιχειρήσεων. Το συνολικό ποσό για τη
χρηματοδότηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας κρίνεται απολύτως
περιορισμένο, δεδομένου ότι οι αναγκαίοι πόροι για την προώθηση των επιλεγμένων κλάδων της
RS3 και για τη στροφή του τοπικού παραγωγικού συστήματος σε προϊόντα και υπηρεσίες έντασης
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γνώσης και τεχνολογίας είναι πολλαπλάσιοι των διατιθέμενων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξουν
σημαντικές εισροές στο πεδίο της ΕΤΑΚ από τα τομεακά ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», «Αγροτική Ανάπτυξη», «Θάλασσα και Αλιεία», καθώς και από προγράμματα της ΕΕ
όπως το HORIZON.
Στο ΘΣ 2 (ΕΠ 2) αντιστοιχεί, επίσης, το 2,73% της συνολικής χρηματοδότησης. Για τις εφαρμογές
ΤΠΕ των επιχειρήσεων (επενδυτική προτεραιότητα 2β) διατίθενται, συγκριτικά, περισσότεροι πόροι,
προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι της RIS3. Βάσει των αναγκών της ΠΣΤΕ είναι απαραίτητο να
υπάρξουν αυξημένες χρηματοδοτήσεις από το σχετικό τομεακό ΕΠ.
Στο ΘΣ 3 (ΑΠ 3) αναλογεί το 8,20% της συνολικής χρηματοδότησης. Με βάση τις προτεραιότητες και
εντοπισμένες ανάγκες της περιφερειακής στρατηγικής οι διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ κατανέμονται με
σειρά προτεραιότητας στις επενδυτικές προτεραιότητες 3γ, 3α και 3δ. Και στην περίπτωση αυτή, το
συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων κρίνεται ιδιαίτερα περιορισμένο για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ της ΠΣΤΕ. Κατά συνέπεια απαραίτητη είναι η
ενίσχυση των επιχειρήσεων από πόρους του τομεακού ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», από άλλα τομεακά ΕΠ και από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τις ΜΜΕ.
Στο ΘΣ 4 (ΑΠ 4) διατίθεται το 7,20% της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΠ. Με σειρά
προτεραιότητας προκρίνεται η χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων 4γ και 4ε,
δεδομένου ότι οι ανάγκες για ενεργειακή απόδοση και για χρήση ΑΠΕ είναι συγκρητικά εντονότερες,
σε σχέση με την ανάγκη για βελτίωση της αστικής κινητικότητας.
Ο ΘΣ 5 (ΑΠ 5) συμμετέχει στη συνολική χρηματοδότηση με 6,42%. Λόγω των καταγεγραμμένων
πολλαπλών ειδικών κίνδυνων στην ΠΣΤΕ, υψηλότερη συμμετοχή στη χρηματοδότηση έχει η
επενδυτική προτεραιότητα 5β έναντι της 5α.
Στο ΘΣ 6 (ΑΠ6) κατανέμεται το 6,42% της συνολικής χρηματοδότησης. Στη βάση των
καταγεγραμμένων αναγκών και των προτεραιοτήτων της ΠΣΤΕ οι πόροι κατανέμονται ιεραρχικά
μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6γ, 6ε/6ζ, 6β και 6δ.
Στο ΘΣ 7 (ΑΠ 7) αναλογεί το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης της ΕΕ, ήτοι 26,02%,
προφανώς λόγω των αναγκών για ολοκλήρωση των σημαντικών οδικών αξόνων, αλλά και λόγω του
υψηλού κόστους των συγκεκριμένων έργων. Λόγω της φύσης των παρεμβάσεων, μεγαλύτερη
συγκέντρωση εμφανίζει η προτεραιότητα 7β, που αφορά στα συγκριτικά μεγαλύτερα έργα
μεταφορικής υποδομής, από ότι η επενδυτική προτεραιότητα 7γ.
Ο ΘΣ 8 (ΑΠ 8) συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ΠΕΠ με 1,53%, εμφανίζοντας το χαμηλότερο
ποσοστό μεταξύ όλων των ΘΣ. Είναι εμφανές, ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δράσεις για την
απασχόληση στις περιφέρειες θα υλοποιηθούν, κυρίως, από το θεματικό ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Λόγω του χαμηλού ύψους των πόρων και με βάση
την εθνική κατανομή, αλλά και τις ανάγκες της ΠΣΤΕ, επελέγησαν οι επενδυτικές προτεραιότητα;ς 8iii
και 8v, με ισοδύναμη συμμετοχή.
Στον ΘΣ 09 (ΑΠ 09 και ΑΠ 10) αναλογεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης του ΠΕΠ,
ήτοι 24,66 % (αθροιστικά από ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Με φθίνουσα σειρά το διαθέσιμο ποσό του ΘΣ 9
κατανέμεται μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9α και 9δ , όσον αφορά σους πόρους του
ΕΤΠΑ και 9vi, 9iii, 9v και 9i/9ii/9iv, αναφορικά με το ΕΚΤ. Η κατανομή στηρίχθηκε στις ανάγκες και
προτεραιότητες της ΠΣΤΕ για υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, καθώς και για ενίσχυση της
ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
Τέλος, το ΘΣ 10 (ΑΠ 11) ) αντιστοιχεί το 6,10% της συνολικής χρηματοδότησης. Οι πόροι της
επενδυτικής προτεραιότητας 10 είναι απολύτως αναγκαίοι για τη βελτίωση των υποδομών
εκπαίδευσης και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου στην ΠΣΤΕ.

Από τη χρηματοδοτική κατανομή μπορεί να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
–

2 άξονες προτεραιότητας εμφανίζουν αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα, οι ΑΠ7 και ΑΠ9.
Οι άξονες αυτοί σχετίζονται με έργα υποδομών μεταφορών και παρεμβάσεις (ΑΠ7) για τη
φτώχεια, την πρόνοια, την υγεία και την κοινωνική ένταξη (ΑΠ9)
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–

3 άξονες εμφανίζουν ιδιαίτερα μειωμένη χρηματοδοτική βαρύτητα, οι ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ8. Οι
άξονες αυτοί σχετίζονται με τους δύο από τους τρεις άξονες που αφορούν πρωτίστως στην
υποστήριξη της έξυπνης εξειδίκευσης (ΑΠ1 και ΑΠ2) και τον άξονα που σχετίζεται με την
απασχόληση και την κατάρτιση στους τομείς της RIS (ΑΠ8).

–

Οι υπόλοιποι άξονες εμφανίζουν βαρύτητα που κυμαίνεται από 6% έως 8%, φιλοδοξώντας
να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών
αναγκών.

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα εκτιμάται ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των Αξόνων
Προτεραιότητας του Ε.Π. και των Θεματικών Στόχων είναι μονόδρομος λαμβανομένων υπόψη:
α) του είδους και του μεγέθους των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλοι οι τομείς της
Περιφέρειας και
β) της εμβέλειας της σχεδιαζόμενης στρατηγικής της.
Εντούτοις, η χρηματοδοτική κατανομή εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που
προκύπτουν από τη Στρατηγική της Περιφέρειας. Είναι επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης και άλλων
πόρων που θα υποστηρίξουν συμπληρωματικά την ικανοποίηση πολλαπλών αναγκών της ΠΣΤΕ.
–

Η αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ7 αφορά κυρίως σε δημόσια έργα μεταφορών
που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο Π/Υ, γεγονός που ισοσταθμίζει πρακτικά το ύψος της
χρηματοδότησης.

–

Η αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ9-ΕΚΤ, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό δράσεις
εμπροσθοβαρείς, επιδιώκοντας την άμεση αντιμετώπιση αναγκών των ευπαθών ομάδων
και αυτών που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

–

Οι υπόλοιποι ΑΠ ισοκατανέμουν πόρους για να καλύψουν μέρος των παρεμβάσεων που
περιλαμβάνουν, ενώ προβληματίζει ιδιαίτερα το χαμηλό ποσοστό των ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ8 για
την υποστήριξη της έξυπνης εξειδίκευσης.

–

Επιπρόσθετα, προβληματίζει ιδιαίτερα και η κατανομή των πόρων για το ΘΣ6 καθώς με τον
καθορισμένο Π/Υ επιχειρείται να καλυφθούν σειρά αναγκών της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο
του ΘΣ6, ανάγκες που καλύπτουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των απορριμμάτων
και των υδάτων καλύπτονται και από το τομεακό /Πρόγραμμα και το Ταμείο Συνοχής.

Οι ανωτέρω κατανομές δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την κατανομή της 3ης εγκυκλίου, με
εξαίρεση το Θεματικό Στόχο 8, στο οποίο αποδόθηκαν 1.548.332€ (ΕΚΤ) Κοινοτικής Συνδρομής, τα
οποία και αφαιρέθηκαν ισόποσα από το Θεματικό Στόχο 9 (ΕΚΤ).

6.2

Αξιολόγηση καταλληλότητας της χρηματοδοτικής βαρύτητας για την
ικανοποίηση των στόχων του Προγράμματος

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η αξιολόγηση καταλληλότητας της χρηματοδοτικής βαρύτητας για
την ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος απαιτείται η οριστικοποίηση του τύπου των
δράσεων και η κατανομή των πόρων ανά πεδίο παρέμβασης.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προτάθηκε η χρηματοδοτική κατανομή ανά επενδυτική
Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης. Από αυτήν διαφαίνεται η ιεράρχηση των αναγκών της
Περιφέρειας σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους.
Για τα πεδία παρέμβασης 108 και 115, εκτιμάται η καταλληλότητα της χρηματοδοτικής βαρύτητας.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των Κατηγοριών
Παρέμβασης και η συμμετοχή τους στον Π/Υ του άξονα. Με γκρι σκίαση, η συνεισφορά στο πλαίσιο
επίδοσης.
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Πίνακας 20. Χρηματοδοτική Βαρύτητα των ΕΣ και Κατηγοριών Παρέμβασης του ΠΕΠ
Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

1 - "Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης
και της καινοτομίας"

ΕΤΠΑ (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
ΕΤΠΑ (1β) - Προώθηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, και
διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις
επιχειρήσεις, τα κέντρα Ε&Κ και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαιτέρως όσον
αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική
καινοτομία και τις εφαρμογές παροχής
δημοσίων υπηρεσιών, την ενθάρρυνση της
ζήτησης, τη δικτύωση, τα clusters, την ανάπτυξη
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης
υποστηρίζοντας την τεχνολογική έρευνα, τις
πιλοτικές γραμμές, τις ενέργειες έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, τις προηγμένες
ικανότητες παραγωγής και πρώτης παραγωγής
βασικών τεχνολογιών (KET) και διάδοσης των
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και
επέκταση δημόσιων
ερευνητικών δομών

ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και
επέκταση δημόσιων
ερευνητικών δομών

58 - Υποδομή έρευνας και καινοτομίας
(δημόσιες)
60 - Δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά
κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
63 - Στήριξη συνεργατικών
σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν
προς όφελος ΜΜΕ

64 - Διεργασίες έρευνας και
καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

50,00%

250.000,00 €

500.000,00 €

50,00%

250.000,00 €

500.000,00 €

65,00%

1.475.835,40 €

2.951.670,80 €

35,00%

794.680,60 €

1.589.361,20 €

2.770.516,00 €
2 - "Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών"

ΕΤΠΑ (2β) - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

ΕΣ 2β1Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ
από τις επιχειρήσεις, στην
οργάνωση, παραγωγή και
διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών (με προτεραιότητα
στους κλάδους της RIS3)

TEC A.E.

82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για
τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού εμπορίου, της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και
διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων),
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ
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100,00%

2.070.516,00 €

4.141.032,00 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΤΠΑ (2γ) - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και της ηλεκτρονικής παροχής
υπηρεσιών

επιχειρήσεις)
78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης
της δημόσιας διοίκησης, την
κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την
αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο,
την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και
ηλεκτρονική δημοκρατία)
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού,
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού
τουρισμού)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

30,00%

210.000,00 €

420.000,00 €

70,00%

490.000,00 €

980.000,00 €

2.770.516,00 €

3 - "Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων"

ΕΤΠΑ (3α) - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας,
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων
και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων
(στους κλάδους της RIS3)
ΕΣ 3γ1: Προώθηση
καινοτομιών προϊόντος και
διαδικασιών

TEC A.E.

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ,
στήριξη στην επιχειρηματικότητα και
φυτωρίων επιχειρήσεων
[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης
σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες
εταιρείες (spin offs και spin outs)
64 - Διεργασίες έρευνας και
καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
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25,00%

623.366,00 €

1.246.732,00 €

35,00%

872.712,40 €

1.745.424,80 €

40,00%

997.385,60 €

1.994.771,20 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΤΠΑ (3γ) - Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΣ 3δ1 «Ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ για
την αξιοποίηση οικονομιών
κλίμακας»

ΕΤΠΑ (3δ) - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας·

ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων
(στους κλάδους της RIS3)

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
75 - Ανάπτυξη και προβολή των
εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών
στις ή για τις ΜΜΕ
66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης
για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

75,00%

3.150.000,00 €

6.300.000,00 €

25,00%

1.050.000,00 €

2.100.000,00 €

100,00%

1.618.083,00 €

3.236.166,00 €

8.311.547,00 €

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

ΕΤΠΑ (4γ) - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης,
της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της
στέγασης

ΕΣ 4γ1: Επέκταση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
και υποδομών

ΕΤΠΑ (4ε) - Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους
τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής
αστικής κινητικότητας και των μέτρων
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων·

ΕΣ 4γ1: Επέκταση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
και υποδομών

ΕΤΠΑ (5α) - Στήριξη επενδύσεων για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο

ΕΣ 5α1: Βελτίωση της
διαχείρισης υδάτινου
δυναμικού για πρόληψη
καταστροφών και

13 - Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά
μέτρα
14 - Ενεργειακή απόδοση με
ανακαίνιση του υφιστάμενου
οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα
44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής
της διαχείρισης της ζήτησης,
συστημάτων διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)
90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

80,00%

4.109.763,50 €

8.219.527,00 €

20,00%

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

65,00%

1.423.434,68 €

2.846.869,35 €

35,00%

766.464,83 €

1.532.929,65 €

7.299.663,00 €
5 - "Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της

TEC A.E.

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το
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100,00%

1.511.398,00 €

3.022.796,00 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων"

οικοσύστημα προσεγγίσεων·

αντιμετώπισης κινδύνων

ΕΤΠΑ (5β) - Προαγωγή επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα
διαχείρισης καταστροφών·

ΕΣ 5β1 : Ενδυνάμωση και
επέκταση των υποδομών για
την πρόληψη ή αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων

κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών
88 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
για φυσικούς κινδύνους μη
σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ.
σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται
με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ.
τεχνολογικά ατυχήματα),
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών
89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών
χώρων και μολυσμένης γης

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

10,00%

500.000,00 €

1.000.000,00 €

90,00%

4.500.000,00 €

9.000.000,00 €

6.511.398,00 €

6 - "Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων"

ΕΤΠΑ (6β) - 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

ΕΣ 6β1: Διασφάλιση της
ποιότητας και της ποσότητας
του ύδατος

ΕΤΠΑ (6γ) - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή
και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

TEC A.E.

21 - Διαχείριση αποβλήτων και
εξοικονόμηση πόσιμου νερού
(συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης των λεκανών των
ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό,
των ειδικών μέτρων για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
της μέτρησης σε επίπεδο
διαμερίσματος και καταναλωτή, των
συστημάτων χρέωσης και της μείωσης
των διαρροών)
94 - Προστασία, ανάπτυξη και
προβολή στοιχείων δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς
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100,00%

520.911,00 €

1.041.822,00 €

100,00%

2.604.559,00 €

5.209.118,00 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΤΠΑ (6δ) - Προστασία και αποκατάσταση
βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή
των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και
του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών

ΕΣ 6γ1 Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των φυσικών
πόρων, ιδίως για τουριστικούς
σκοπούς
ΕΣ 6δ1 : Προστασία περιοχών
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
και αποκατάσταση βλαβών
στο φυσικό περιβάλλον

86 - Προστασία, αναστήλωση και
βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura
2000

70,00%

231.159,60 €

462.319,20 €

85 - Προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης
και πράσινη υποδομή

30,00%

99.068,40 €

198.136,80 €

ΕΣ 6ε1 Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές

100,00%

1.427.850,00 €

2.855.700,00 €

ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών
οικο-καινοτομίας

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών
χώρων και μολυσμένης γης

100,00%

1.627.850,00 €

3.255.700,00 €

ΕΤΠΑ (7β) - Ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση
διασυνδέσεων περιφερειακών
και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

34 - Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)
30 - Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις
με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους
ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

ΕΤΠΑ (7γ) - Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων
μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον

ΕΣ 7γ1: Βελτίωση
προσβασιμότητας
απομακρυσμένων περιοχών

ΕΤΠΑ (6ε) - 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
ΕΤΠΑ (6ζ) - Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης
προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των
πόρων, προώθησης της πράσινης ανάπτυξης,
της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης
περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα

6.511.398,00 €

7 - "Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών και
άρση των προβλημάτων
σε βασικές υποδομές
δικτύων"

TEC A.E.

36 - Πολυτροπικές μεταφορές
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30,00%

5.539.193,10 €

11.078.386,20 €

70,00%

12.924.782,90 €

25.849.565,80 €

22,00%

1.740.889,26 €

3.481.778,52 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων
χαμηλού θορύβου) και των συστημάτων
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένων και των οδών
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών
συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με
σκοπό την προαγωγή μίας βιώσιμης
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
ΕΤΠΑ (7ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της
ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής,
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές

και αναβάθμιση της οδικής
ασφάλειας

ΕΣ 7ε1 : Δημιουργία δικτύου
διανομής φυσικού αερίου

7 - Φυσικό αέριο

% στον
ΕΣ

51,00%

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

4.035.697,83 €

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

8.071.395,66 €

24.240.563,09 €
8 - "Προώθηση της
βιώσιμης απασχόλησης
υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων"

9 - "Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΤΠΑ"

(8iii) - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα
και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΣ 8iii1: Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας

(8v) - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των
εργαζομένων και των ΜΜΕ
στο νέο περιβάλλον

ΕΤΠΑ (9α) - 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 προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη

ΕΣ 9α1 Αναβάθμιση υποδομών
και υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών υποδομών

TEC A.E.

104 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των καινοτομικών πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή

100,00%

618.332,00 €

1.236.664,00 €

100,00%

930.000,00 €

1.860.000,00 €

53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας

64,57%

1.548.332,00 €
3.279.877,00 €

6.559.754,00 €

55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

35,43%

1.800.000,00 €

3.600.000,00 €
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Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
(ΕΤΠΑ)
ΕΤΠΑ (9δ) - Επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων

ΕΣ 9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική
ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά
ευάλωτων κοινοτήτων (σε
συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές

ΕΣ 9i1Αύξηση συμμετοχής στην
αγορά εργασίας των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό,
ιδίως της κατηγορίας
μειονεκτούντων ατόμων

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων
και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
110 - Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
115 - Μείωση και πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε καλής ποιότητας
προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών,
άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων
μάθησης για την επανένταξη στην
εκπαίδευση και κατάρτιση
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων
και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας

% στον
ΕΣ

100,00%

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

1.100.000,00 €

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

2.200.000,00 €

6.179.877,00 €
ΕΚΤ (9i) - Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της
βελτίωσης της απασχολησιμότητας (ΕΚΤ)

10 - "Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ"

ΕΚΤ (9ii) - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

ΕΣ 9ii1 Ενδυνάμωση της
λειτουργίας και των δράσεων
των δομών κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων
με έμφαση στους ρομά, τους
μετανάστες και τους άστεγους

TEC A.E.
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100,00%

4.036.536,00 €

8.073.072,00 €

50,00%

518.268,00 €

1.036.536,00 €

10,00%

103.653,60 €

207.307,20 €

40,00%

414.614,40 €

829.228,80 €

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΚΤ (9iii) - Kαταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

ΕΚΤ (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
της υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της
λειτουργίας δομών που
προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των
γυναικών

ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και
διεύρυνση δομών, δικτύων και
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης, με έμφαση
στη φροντίδα και την υγεία
ΕΣ

ΕΚΤ (9v) - Προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και
της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

9v1: Βελτίωση της λειτουργίας
και συνεργασίας υφιστάμενων
και δημιουργία νέων
κοινωνικών επιχειρήσεων

EKT (9vi) - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της
ολοκληρωμένης τοπικής
κοινικω-οικονομικής
ανάπτυξης

συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
120 - Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους
τους φορείς που παρέχουν
εκπαίδευση, διά βίου μάθηση,
κατάρτιση και απασχόληση καθώς και
κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων
μέσω τομεακών και εδαφικών
συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών
112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
113 - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση
114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία κοινοτήτων

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

55,00%

1.700.237,00 €

3.400.474,00 €

45,00%

1.391.103,00 €

2.782.206,00 €

100,00%

4.563.938,50 €

9.127.877,00 €

100,00%

1.527.402,50 €

3.054.805,00 €

100,00%

4.561.276,00 €

9.122.552,00 €

18.817.029,00 €

TEC A.E.
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Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Θεματικός Στόχος

11 - "Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων και
τη διά βίου μάθηση"

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΤΠΑ (10α) - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την
κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση
με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και
εκπαίδευσης

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΕΣ 10α1: Βελτίωση των
υποδομών εκπαίδευσης και
δια βίου μάθησης

50 - Εκπαιδευτική υποδομή για
επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων
49 - Εκπαιδευτική υποδομή για
τριτοβάθμια εκπαίδευση
52 - Υποδομή για προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα
51 - Εκπαιδευτική υποδομή για
σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και
γενική δευτεροβάθμια)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατανομή ΔΔ
ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

20,00%

1.235.975,40 €

2.471.950,80 €

23,82%

1.471.950,80 €

2.943.901,60 €

29,13%

1.800.000,00 €

3.600.000,00 €

27,05%

1.671.950,80 €

3.343.901,60 €

6.179.877,00 €

Στη βάση των ανωτέρω, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης συνυπολογίζει το σύνολο των σημαντικών χρηματοδοτικών περιορισμών της Περιφέρειας σε μετάβαση και εκτιμά τα
ακόλουθα:
Πίνακας 21. Καταλληλότητα της χρηματοδοτικής κατανομής για την κάλυψη των αναγκών των στόχων του Προγράμματος
Άξονας
Προτεραιότητας

ΑΠ 1 - Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

% στον
ΕΣ

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

58 - Υποδομή έρευνας και καινοτομίας
(δημόσιες)
ΕΤΠΑ

500.000,00 €

50%

60 - Δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα
και κέντρα ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

50%

TEC A.E.

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Σχολιασμός

250.000,00 €

Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Καλύπτει βασικές απαιτήσεις
εφαρμοσμένης έρευνας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της
έξυπνης εξειδίκευσης. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια δεν
υφίστανται σημαντικοί ερευνητικοί φορείς.

250.000,00 €

Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Καλύπτει βασικές απαιτήσεις
εφαρμοσμένης έρευνας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της
έξυπνης εξειδίκευσης. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια δεν
υφίστανται σημαντικοί ερευνητικοί φορείς.
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Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

ΑΠ 1 - Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών
(cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
ΕΤΠΑ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

64 - Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε
ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)

ΕΤΠΑ

700.000,00 €

82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις
ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας και διεργασιών
δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο
και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις)
78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ
για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της
δημόσιας διοίκησης, την
κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την
αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική
δημοκρατία)
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων
ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)

Σχολιασμός

Με το διατιθέμενο Π/Υ ευνοούνται οι συνεργατικοί
επιχειρηματικοί σχηματισμοί. Αυτό είναι σε συνάφεια με τα
αποτελέσματα της RIS3. Παραταύτα ο Π/Υ είναι χαμηλός για να
καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της Περιφέρειας.
Προτείνεται να αξιοποιηθούν συμπληρωματικοί πόροι στον
τομέα της αγροδιατροφής.
Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Καλύπτει βασικές απαιτήσεις
εφαρμοσμένης έρευνας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της
έξυπνης εξειδίκευσης.
Απαιτείται να αξιοποιηθούν συμπληρωματικοί χρηματοδοτικού
πόροι.

65%

1.475.835,40 €

35%

794.680,60 €

100,00%

2.070.516,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

30,00%

210.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

70,00%

490.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

2.270.516,00 €

2.070.516,00 €

ΑΠ 2 - Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και
των επικοινωνιών

% στον
ΕΣ

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

TEC A.E.

109 | Σ ε λ ί δ α

Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Σχολιασμός

25%

623.366,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

35%

872.712,40 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

40%

997.385,60 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

75,00%

3.150.000,00 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

75 - Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών
τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ

25,00%

1.050.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

100%

1.618.083,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη
στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων
επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της
στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες
εταιρείες (spin offs και spin outs)
2.493.464,00 €

ΑΠ 3 - Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ

4.200.000,00 €

1.618.083,00 €

ΑΠ 4 - Υποστήριξη
της μετάβασης προς
μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους
τους τομείς

ΕΤΠΑ

64 - Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε
ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)

66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για
ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
13 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση
της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

80,00%

4.109.763,50 €

14 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση
του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

20,00%

1.000.000,00 €

5.109.763,50 €

TEC A.E.
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Ο Π/Υ είναι επαρκής Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων. Συστήνεται η διερεύνηση της υλοποίησης της
παρέμβασης με αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ESCOs
Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών
χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνίσταται η διερεύνηση
συμμετοχής σε Χρηματοδοτικό Εργαλείο FI

Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

2.189.899,50 €

1.511.398,00 €

ΑΠ 5 - Προώθηση
της προσαρμογής
στην κλιματική
αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης
κινδύνων

ΕΤΠΑ

5.000.000,00 €

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Σχολιασμός

44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της
διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων
διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης,
ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ)

65,00%

1.423.434,68 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

35,00%

766.464,83 €

ΟΠ/Υ εκτιμάται ως επαρκής.

100%

1.511.398,00 €

ΟΠ/Υ εκτιμάται ως χαμηλός καθώς έχουν ήδη διατυπωθεί
ανάγκες για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια
(αντιπλημμυρικά έργα , προστασία ακτών από διάβρωση,
προστασία από κατολισθήσεις, κλπ)

10%

500.000,00 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

4.500.000,00 €

Ο Π/Υ είναι σε αντιστοιχία με την ανάγκη της Περιφέρειας για να
μπορέσει να καλύψει το σημαντικό πρόβλημα αποκατάστασης
βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης της Περιφέρειας. Θα
πρέπει να γίνει ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας
της ανάγκης, ενώ προτείνεται να διερευνηθεί και η μόχλευση
ιδιωτικών κεφαλαίων.

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα,
π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες,
καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και υποδομών
διαχείρισης καταστροφών
88 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για
φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με
το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που
συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες
(π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα),
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και υποδομών
διαχείρισης καταστροφών

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων
και μολυσμένης γης

90%

TEC A.E.
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Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

% στον
ΕΣ

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Σχολιασμός

Εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση σε δύο άξονες. είναι θετική,
εφόσον υφίσταται η δυνατότητα.

520.911,00 €

2.604.559,00 €
ΑΠ 6 - Προστασία
του περιβάλλοντος
και προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

ΕΤΠΑ
330.228,00 €

1.427.850,00 €

1.627.850,00 €

21 - Διαχείριση αποβλήτων και
εξοικονόμηση πόσιμου νερού
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
των λεκανών των ποταμών, του
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων
για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο
διαμερίσματος και καταναλωτή, των
συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των
διαρροών)

100,00%

520.911,00 €

Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Απαιτείται συνέργια και
αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων από το Τομεακό
Πρόγραμμα.

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Η Περιφέρεια διαθέτει ιδιαίτερα
σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους τους οποίους και πρέπει να
αναπτύξει και να προβάλλει. Η Περιφέρεια προκρίνει την
αξιοποίηση ενός δικτύου αρχαίων θεάτρων ως κυρίαρχου
πολιτιστικού αποθέματος. Η δράση έχει σημαντική επίπτωση στο
τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας
Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Απαιτείται συνέργια και
αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων από το Τομεακό
Πρόγραμμα.
Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Απαιτείται συνέργια και
αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων από το Τομεακό
Πρόγραμμα.

94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

100,00%

2.604.559,00 €

86 - Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη
χρήση των περιοχών Natura 2000

70,00%

231.159,60 €

30,00%

99.068,40 €

100,00%

1.427.850,00 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

1.627.850,00 €

Ο Π/Υ είναι ιδιαίτερα χαμηλός για να μπορέσει να καλύψει το
σημαντικό πρόβλημα αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και
μολυσμένης γης της Περιφέρειας. Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση
του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης, ενώ
προτείνεται να διερευνηθεί και η μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων.
Εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση σε δύο άξονες. είναι θετική,
εφόσον υφίσταται η δυνατότητα.

85 - Προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και
πράσινη υποδομή
97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων
και μολυσμένης γης

100,00%

TEC A.E.
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Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

ΑΠ 7 - Προώθηση
των βιώσιμων
μεταφορών και
άρση των
προβλημάτων σε
βασικές υποδομές
δικτύων

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

18.463.977,00 €

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

34 - Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι,
εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

30,00%

5.539.193,10 €

30 - Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το
οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα
κατασκευή)

70,00%

12.924.782,90 €

36 - Πολυτροπικές μεταφορές

22,00%

1.740.889,26 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

7 - Φυσικό αέριο

51,00%

4.035.697,83 €

Ο Π/Υ καλύπτει οριακά τις απαιτήσεις για φυσικό αέριο στις 6
μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Απαιτείται η συμμετοχή
ιδιωτικών κεφαλαίων. Η δράση είναι μεγάλης σημασίας για την
Περιφέρεια.

100%

618.332,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός για να υποστηρίξει τις ανάγκες κατάρτισης
και προσαρμογής στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.

100%

930.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός για να υποστηρίξει τις ανάγκες κατάρτισης
και προσαρμογής στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.

40%

1.600.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

30%

1.200.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης
και σε συμφωνία με το νέο Χάρτη Υγείας.

30%

1.200.000,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

Ο Π/Υ είναι χαμηλός για τις απαιτήσεις σε έργα μεταφορών.
Αρκετές ανάγκες της Περιφέρειας δεν καλύπτονται

Ο Π/Υ είναι χαμηλός για τις απαιτήσεις σε έργα μεταφορών.

ΕΤΠΑ

7.913.133,00 €

618.332,00 €

ΑΠ 8 - Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας

930.000,00 €

104 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή
52 - Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα

ΑΠ 9 - Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας-ΕΤΠΑ

Σχολιασμός

53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΕΤΠΑ

4.000.000,00 €
55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη
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Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

2.179.877,00 €

4.036.536,00 €

1.036.536,00 €
ΑΠ 10 - Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας-ΕΚΤ

ΕΚΤ

3.091.340,00 €

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και
με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
115 - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση
της ισότιμης πρόσβασης σε καλής
ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων
και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για
την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και
με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
120 - Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους
φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου
μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς
και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων
μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων
για κινητοποίηση υπέρ των
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο
111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

Σχολιασμός

100%

2.179.877,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
αλλά και αξιοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

100%

4.036.536,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Στο πεδίο παρέμβασης εμπεριέχονται και
δράσεις σημαντικού Π/Υ και εμπροσθοβαρείς. Απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή και ιεράρχηση του μεγέθους και της
σημαντικότητας της ανάγκης.

50,00%

518.268,00 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

10,00%

103.653,60 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

40,00%

414.614,40 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

55,00%

1.700.237,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

45,00%

1.391.103,00 €

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.
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Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας
Προτεραιότητας

Ταμείο

Χρηματοδότηση
ΕΕ (σε €)

4.563.938,50 €

1.527.402,50 €€

4.561.277,00 €

ΑΠ 10 - Επένδυση
στην εκπαίδευση,
την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση

ΕΤΠΑ

6.179.877,00 €

% στον
ΕΣ

Κατανομή Π/Υ
ανα Κατηγορία
Παρέμβασης

100,00%

4.563.938,50 €

100,00%

1.527.402,50 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

100,00%

4.561.276,00 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

20,00%

1.235.975,40 €

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

23,82%

1.471.950,80 €

52 - Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα

29,13%

1.800.000,00 €

51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική
εκπαίδευση (δημοτικό και γενική
δευτεροβάθμια)

27,05%

1.671.950,80 €

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
113 - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση
114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία κοινοτήτων
50 - Εκπαιδευτική υποδομή για
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
και εκπαίδευση ενηλίκων
49 - Εκπαιδευτική υποδομή για
τριτοβάθμια εκπαίδευση

TEC A.E.

115 | Σ ε λ ί δ α

Σχολιασμός

Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης.

Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες
Ο Π/Υ είναι χαμηλός. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
ιεράρχηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της ανάγκης, σε
συμφωνία με το πλαίσιο για την ανάπτυξη του «Νέου Σχολείου».
Δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες ανάγκες

Καταλληλότητα της
χρηματοδοτικής
κατανομής για την
κάλυψη των
αναγκών των στόχων
του Προγράμματος

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ιεράρχηση της χρηματοδοτικής κατανομής για την κάλυψη των
Κατηγοριών Παρέμβασης απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 22. Ιεράρχηση των Κατηγοριών Παρέμβασης του ΠΕΠ
Κατανομή ΔΔ ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

%

30 - Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ
(νέα κατασκευή)

25.849.565,80 €

14,18%

34 - Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)

11.078.386,20 €

6,08%

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

9.127.877,00 €

5,01%

114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων

9.122.552,00 €

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης

9.000.000,00 €

5,00%
4,94%

8.219.527,00 €

4,51%

8.073.072,00 €

4,43%

8.071.395,66 €

13 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας
7 - Φυσικό αέριο
53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας

6.559.754,00 €

1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

6.300.000,00 €

4,43%
3,60%
3,46%

5.209.118,00 €

2,86%

4.141.032,00 €

2,27%

3.600.000,00 €

1,97%

55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη

3.600.000,00 €

1,97%

36 - Πολυτροπικές μεταφορές

3.481.778,52 €

1,91%

3.400.474,00 €

1,87%

3.343.901,60 €

1,83%

3.255.700,00 €

1,79%

66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

3.236.166,00 €

1,78%

113 - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

3.054.805,00 €

1,68%

87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες
και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

3.022.796,00 €

1,66%

63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

2.951.670,80 €

1,62%

49 - Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

2.943.901,60 €

1,62%

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

2.855.700,00 €

1,57%

94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς
82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών
δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και
υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις)
52 - Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

120 - Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά
βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ
άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική
δευτεροβάθμια)
89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης
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Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Κατανομή ΔΔ ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

%

44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της
διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης,
ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ)

2.846.869,35 €

1,56%

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

2.782.206,00 €

1,53%

2.471.950,80 €

1,36%

2.200.000,00 €

1,21%

2.100.000,00 €

1,15%

2.000.000,00 €

1,10%

1.994.771,20 €

1,09%

1.860.000,00 €

1,02%

1.745.424,80 €

0,96%

1.589.361,20 €

0,87%

1.532.929,65 €

0,84%

1.246.732,00 €

0,68%

1.236.664,00 €

0,68%

1.041.822,00 €

0,57%

1.036.536,00 €

0,57%

1.000.000,00 €

0,55%

980.000,00 €

0,54%

829.228,80 €

0,45%

58 - Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)

500.000,00 €

0,27%

60 - Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και
κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

500.000,00 €

0,27%

462.319,20 €

0,25%

420.000,00 €

0,23%

50 - Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
εκπαίδευση ενηλίκων
97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές
75 - Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις
ΜΜΕ
14 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή
64 - Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)
64 - Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)
90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια
67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και
φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς
και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)
104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
21 - Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των
συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)
110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
88 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους
με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες
δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης
της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών
διαχείρισης καταστροφών
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων
ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)
109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

86 - Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000
78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη
στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια,
μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη
και ηλεκτρονική δημοκρατία)

TEC A.E.

117 | Σ ε λ ί δ α

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Κατανομή ΔΔ ανα
Κατηγορία
Παρέμβασης

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)
115 - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη
τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση
85 - Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και
πράσινη υποδομή

%

207.307,20 €

0,11%

198.136,80 €

0,11%

Από την ανωτέρω παράθεση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
–

–
–
–
–
–

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδιαιτέρα μεγάλο αριθμό Κατηγοριών Παρέμβασης, 48 ΚΠ.
Αυτό παρότι ενδεχόμενα υπαγορεύεται από τις μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας, οδηγεί σε
κατακερματισμό των πόρων του Προγράμματος
4 Κατηγορίες Παρέμβασης εμφανίζουν βαρύτητα μόλις μεγαλύτερη του 5% και οι 2 εξ’
αυτών αφορούν σε έργα μεταφορών
28 Κατηγορίες Παρέμβασης εμφανίζουν χρηματοδοτική βαρύτητα μικρότερη του 5% και
μεγαλύτερη του 1%
16 Κατηγορίες Παρέμβασης εμφανίζουν χρηματοδοτική βαρύτητα μικρότερη του 1%
Απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη στόχευση για κάθε ΚΠ, σε έργα που αντικατοπτρίζουν τις
μεγαλύτερες ανάγκες της Περιφέρειας, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα.
Απαιτείται η διασφάλιση συνεργιών με άλλα ΕΠ και χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε το ΕΠ να
πετύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Τέλος, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, οι κατηγορίες Παρέμβασης που συμμετέχουν στο πλαίσιο
επίδοσης είναι οι ακόλουθες
Πίνακας 23 Κατηγορίες Παρέμβασης του ΠΕΠ που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης
Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)
01- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας

Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)
63 Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

82 Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών
δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια,
επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ
επιχειρήσεις)
1 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

75 Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών
υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ

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

13 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας
υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

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

90 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων

89 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης
γης

02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και
της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών
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Π/Υ ΔΔ
5.903.341,60

8.282.064,00

12.600.000,00
4.200.000,00

16.439.054,00

3.065.859,30

18.000.000,00

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος περιόδου 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)

Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)

Π/Υ ΔΔ

06 - Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

06 - Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

97 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές

5.711.400,00

07 - Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων

34 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομο, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

22.341.411,16

07 - Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων

30 Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο
και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

51.832.073,92

08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων

106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

3.720.000,00

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας

13.119.508,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

16.146.144,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ

110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
115 - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
(τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων
μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και
κατάρτιση

10.418.237,60

2.073.072,00

414.614,40

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

1.658.457,60

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

18.255.754,00

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

49 - Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

5.887.803,20

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

52 - Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

7.200.000,00

6.3

Αξιολόγηση της επάρκειας πόρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε
χωρικό επίπεδο

Η προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης στην ΠΣΤΕ περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ακόλουθων
εργαλείων χωρικής παρέμβασης που προτείνονται από την Ε.Ε. και το Σχέδιο του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014‐2020:
–

Τις Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων (ΘΣ9), με συνεισφορά του
ΕΠΤΑ και του ΕΚΤ

–

Την Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση για τον άξονα Σχηματάρι-Λαμία-Στυλίδα και με
έμφαση στο βιομηχανικό χαρακτήρα της περιοχής (ΘΣ5 και ΘΣ6)

Οι Κατηγορίες Παρέμβασης που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε χωρικό
επίπεδο είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 24. Ιεράρχηση των Κατηγοριών Παρέμβασης του ΠΕΠ
TEC A.E.
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Πίνακας 25. Ιεράρχηση των Κατηγοριών Παρέμβασης του ΠΕΠ που συμμετέχουν σε ΟΧΕ
Άξονας
Προτεραιότητας

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΑΠ 2 - Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

2 - "Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών"

ΕΤΠΑ (2γ) - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό
πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία

ΑΠ 3 - Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΑΠ 4 - Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς
ΑΠ 5 - Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της

3 - "Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων"

4 - "Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε
όλους τους τομείς"
5 - "Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της

Ειδικοί Στόχοι

ΕΤΠΑ (3α) - Προαγωγή της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
ΕΤΠΑ (3γ) - Στήριξη της δημιουργίας και
της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων
για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών
ΕΤΠΑ (4γ) - Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
ΕΤΠΑ (5β) - Προαγωγή επενδύσεων για
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
καταστροφές και αναπτύσσοντας

TEC A.E.

ΕΣ-2γ1 Διεύρυνση της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και της
ηλεκτρονικής παροχής
υπηρεσιών

ΕΣ-3α1 Ίδρυση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων
(στους κλάδους της RIS3)

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη
στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για
την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική
δημοκρατία)
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου
τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού,
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)
1 - Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Χωρικά ITI κωδ. 03
Ποσοστό
Ποσό Π/Υ ΔΔ
συμμετοχής
της ΚΠ
100,00%
420.000,00 €

100,00%

980.000,00 €

100,00%

1.994.771,20 €

ΕΣ-3γ1 Προώθηση
καινοτομιών προϊόντος και
διαδικασιών

75 - Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών
τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ

100,00%

2.100.000,00 €

ΕΣ-4γ1 Επέκταση της
χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και
βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων και
υποδομών
ΕΣ-5β1 Ενδυνάμωση και
επέκταση των υποδομών
για την πρόληψη ή
αντιμετώπιση ειδικών

13 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της
δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

50,00%

4.109.763,50 €

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και
μολυσμένης γης

100,00%

9.000.000,00 €
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Άξονας
Προτεραιότητας

διαχείρισης κινδύνων
ΑΠ 6 - Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

Θεματικός Στόχος

διαχείρισης
κινδύνων"
6 - "Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων"

ΑΠ 8 - Προώθηση της
βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων

8 - "Προώθηση της
βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων"

ΑΠ 9 - Προώθηση της

9 - "Προώθηση της

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Χωρικά ITI κωδ. 03
Ποσοστό
Ποσό Π/Υ ΔΔ
συμμετοχής
της ΚΠ

συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

κινδύνων

ΕΤΠΑ (6γ) - Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΣ-6γ1 Προστασία και
αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς
και των φυσικών πόρων,
ιδίως για τουριστικούς
σκοπούς
ΕΣ-6ε1 Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάκτηση
οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών

94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

60,00%

3.125.470,80 €

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

60,00%

1.713.420,00 €

ΕΣ-6ζ1 Διεύρυνση
εφαρμογών
οικοκαινοτομίας

89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και
μολυσμένης γης

100,00%

3.255.700,00 €

ΕΣ-8iii1 Προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα
και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή
97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με

60,00%

741.998,40 €

80,00%

1.488.000,00 €

100,00%

2.200.000,00 €

ΕΤΠΑ (6ε) - 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
ΕΤΠΑ (6ζ) - Στήριξη της βιομηχανικής
μετάβασης προς μια οικονομία με
αποδοτική χρήση των πόρων, προώθησης
της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής
καινοτομίας και της διαχείρισης
περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα
(8iii) - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(8v) - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές
ΕΤΠΑ (9δ) - Επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο

TEC A.E.

ΕΣ-8v1 Προσαρμογή των
εργαζομένων και των
ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον
ΕΣ-9δ1 Ολοκληρωμένη
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Άξονας
Προτεραιότητας

Θεματικός Στόχος

κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της
φτώχειας

κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας - ΕΤΠΑ"

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

τοπική ανάπτυξη υπέρ
κοινωνικά ευάλωτων
κοινοτήτων (σε
συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

Χωρικά ITI κωδ. 03
Ποσοστό
Ποσό Π/Υ ΔΔ
συμμετοχής
της ΚΠ

πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

Σε παρεμβάσεις που υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση κατευθύνεται 16,69% των πόρων του Προγράμματος, που κατανέμονται τους άξονες, ήτοι
31.129.123,90€.
Η χρηματοδοτική κατανομή εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη Στρατηγική της Περιφέρειας, σε σχέση με την ολοκληρωμένη
χωρική επένδυση. Η κατανομή είναι στενά συνδεδεμένη με τους συνολικά διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος και κατά συνέπεια περιορίζεται από αυτό. Είναι
επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης και άλλων πόρων που θα υποστηρίξουν συμπληρωματικά την ικανοποίηση πολλαπλών αναγκών της ΠΣΤΕ, σε χωρικό επίπεδο , κυρίως σε
σχέση με την Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση για τον άξονα Σχηματάρι-Λαμία-Στυλίδα και με έμφαση στο βιομηχανικό χαρακτήρα της περιοχής (ΘΣ5 και ΘΣ6).

6.4

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των αρχών θεματικής συγκέντρωσης πόρων

Η υποχρέωση για την ικανοποίηση των αρχών θεματικής συγκέντρωσης έγκειται για τις Περιφέρειες σε μετάβαση ότι: τουλάχιστον 70% των πόρων ΕΚΤ του ΠΕΠ σε μέχρι
ης
5 επενδυτικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΣΤΕ έχουν επιλεγεί 6 επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΚΤ χωρίς στο Σχέδιο της 8 /7/014 να υφίσταται ακόμη
χρηματοδοτική κατανομή σε αυτές. Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη απαίτηση δεν μπορεί να αξιολογηθεί επί του παρόντος.
Επιπρόσθετα, καθώς σε εθνικό επίπεδο υφίσταται υποχρέωση θεματικής συγκέντρωσης για τον ΘΣ9 (ΕΚΤ), η μεταφορά πόρων από το ΘΣ9 στο ΘΣ8 έγινε συντονισμένα
για όλα τα ΠΕΠ και ταυτόχρονα και για το Τομεακό Πρόγραμμα (μεταφορά πόρων από το ΘΣ8 στο ΘΣ9, ΕΠ 9v), η απαίτηση τηρείται σε εθνικό επίπεδο.
Τέλος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μεταφορά πόρων στο ΠΕΠ ΣΤΕ από τους Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3 και 4, δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις για τήρηση της
θεματικής συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο για τους πόρους του ΕΤΠΑ.

TEC A.E.
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7 Ενότητα 4: Αξιολόγηση της συνεισφοράς
Προγράμματος στη στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’
7.1

του

Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’

Η εικόνα της χώρας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» που συνδέεται άμεσα με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί..
Πίνακας 26. Στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική Ε2020
Α.Α.

1.
2.

Στρατηγική

Στόχοι

«Ευρώπη 2020»

«Ευρώπη 2020»

Υφιστάμενη κατάσταση στην
Ελλάδα

Στόχοι της
χώρας για το
2020

Επενδύσεις σε Ε&Α (% του
ΑΕΠ)

3%

0,57% (2007)

1,2%

Ποσοστό απασχόλησης
(ηλικίες 20-64)

75%

0,67% (2011)
64% (2010)

70%

59,9% (2011)
55,3% (2012)

3.

Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου (%)

κάτω από 10%

13,7% (2010)

Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (%)

Τουλάχιστον 40% των
νέων ηλικίας 30-34
ετών

28,4% (2010)

20 εκατομμύρια

3.046.000 (2008)

9,7%

13,1% (2011)
11,4% (2012)

4.

5.

Μείωση αριθμού ατόμων σε
κατάσταση ή σε κίνδυνο
φτώχειας ή αποκλεισμού

32%

28,9% (2011)
30,9% (2012)
3.031.000 (2010)

Μείωση κατά
450.000

3.403.000 (2011)
3.795.100 (2012)
(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 29.11.2013)

6.

7.

Ενεργειακή απόδοση –
μείωση κατανάλωσης
ενέργειας σε Mtoe

Μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου,
ποσοστιαία ως προς το 1990

Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%,
που αντιστοιχεί στη
μείωση της
πρωτογενούς
ενεργειακής
κατανάλωσης κατά 368
Mtoe
-20%, (ή -30% εάν οι
συνθήκες το
επιτρέψουν)

29,79 Mtoe (2009)
27,61 Mtoe (2010)
27,03 Mtoe (2011)

Σύνολο
Εκπομπών
(MtCO2- eq):

Εκπομπές
εκτός ΣΕΔΕ
(MtCO2- eq):

104,67 (1990)

63,84 (2005)

135,11(2005)

57,64 (2010)

117,57 (2010)

59,96 (2011)

114,42 (2011)

44,83 (2012)

Μείωση της
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας κατά
2,85 Mtoe το
2020

Εκπομπές για
τομείς εκτός
ΣΕΔΕ -4% (σε
σχέση με τις
τιμές του 2005,
Απόφαση
406/2009/ΕΚ)

110,67 (2012)
8.

Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ως % επί της
μικτής τελικής κατανάλωσης
ενέργειας)

20%

8,43% (2009)
9,73% (2010)
11,03% (2011)
13,83% (2012)
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 λόγω της στοχοθεσίας και της φύσης των παρεμβάσεών
του θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 1 έως και 7.
Η ποιοτική συνεισφορά του Προγράμματος έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της στρατηγικής.
Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια ποσοτική συνεισφορά στους στόχους της ΕΕ2020, σε
συμφωνία με τους διατιθέμενους από το ΕΠ πόρους (σε όρους μέσης ετήσιας Κοινοτικής
Συνδρομής). Η ποσοτική αυτή συνεισφορά αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 27. Συνεισφορά του ΕΠ στη Στρατηγική Ε2020
Στόχοι της χώρας
για το 2020

ΕΠ που
συνεισφέρουν
με
συγκεκριμένες
παρεμβάσεις

%
συνεισφοράς

3%

1,2%

ΑΠ1

0,0001363%

Ποσοστό απασχόλησης
(ηλικίες 20-64)

75%

70%

ΑΠ8

0,0000762%

3.

Πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου (%)

κάτω από 10%

9,7%

ΑΠ11, έμμεσα

4.

Ολοκλήρωση
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (%)

Τουλάχιστον 40% των
νέων ηλικίας 30-34
ετών

32%

ΑΠ11, έμμεσα

5.

Μείωση αριθμού ατόμων
σε κατάσταση ή σε
κίνδυνο φτώχειας ή
αποκλεισμού

20 εκατομμύρια

Μείωση κατά
450.000

ΑΠ9

0,0003041%

ΑΠ10

0,0009260%

6.

Ενεργειακή απόδοση –
μείωση κατανάλωσης
ενέργειας σε Mtoe

Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%,
που αντιστοιχεί στη
μείωση της
πρωτογενούς
ενεργειακής
κατανάλωσης κατά 368
Mtoe

Μείωση της
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας κατά 2,85
Mtoe το 2020

ΑΠ4 και ΑΠ7

7.

Μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου,
ποσοστιαία ως προς το
1990

-20%, (ή -30% εάν οι
συνθήκες το
επιτρέψουν)

Εκπομπές για
τομείς εκτός ΣΕΔΕ 4% (σε σχέση με τις
τιμές του 2005,
Απόφαση
406/2009/ΕΚ)

ΑΠ4

Στρατηγική

Στόχοι

«Ευρώπη 2020»

«Ευρώπη 2020»

1.

Επενδύσεις σε Ε&Α (%
του ΑΕΠ)

2.

Α.Α.

0,0003041%

0,0012981%
0,0003592%

0,0003592%

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ της χώρας το 2020, έγινε με στοιχεία του ΚΕΠΕ 2014, ΑΕΠ 2020 190,5 δις€

Οι πόροι (ενωσιακή ενίσχυση) που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» δεν είναι σημαντικοί. Ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 64.847.731€, το οποίο
αντιστοιχεί στο 69,52% της ενωσιακής ενίσχυσης του Ε.Π. (πλην των πόρων της τεχνικής βοήθειας).
Τα ποσά που διατίθενται για τους στόχους από το ΠΕΠ, και υπαγορεύονται από την αρχική κατανομή
των πόρων, σε εθνικό επίπεδο, είναι σχεδόν μηδαμινά σε σύγκριση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Η ποσοτική συνεισφορά είναι ιδιαίτερα μικρή. Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να
διασφαλίσει επιπρόσθετους πόρους ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στην επίτευξη των στόχων.
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8 Ενότητα 5: Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
8.1
8.1.1

Μη Τεχνική Περίληψη
Εισαγωγή

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006) η οποία αποτελεί τη
μεταφορά στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων ή
Προγραμμάτων ή αλλιώς Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), ενσωματώνει την
Περιβαλλοντική διάσταση ως εργαλείο πρόληψης σε ανώτερα ή προγενέστερα στάδια λήψης
αποφάσεων και σχεδιασμού, σχεδίων και προγραμμάτων, που διαμορφώνουν τα επιμέρους έργα
και δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο, προληπτικού
χαρακτήρα που φιλοδοξεί να επεκτείνει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη συμμετοχή
του ενδιαφερόμενου κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του σε λειτουργίες και διαδικασίες
ανωτέρου επιπέδου όπως σχέδια και προγράμματα.
Στη μελέτη δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά
του σχεδίου με ιδιαίτερη αναφορά στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο θέτει ένα πλαίσιο για έργα και
άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά στο χαρακτήρα, το μέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας
τους, είτε στη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και γενικότερα στα περιβαλλοντικά προβλήματα
που συνδέονται με το εν λόγω πρόγραμμα. Αναφέρεται στη σχέση του σχεδίου με την εφαρμογή της
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, στη σημασία του σχεδίου για την ενσωμάτωση
των περιβαλλοντικών ζητημάτων με σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η
μελέτη αναφέρεται στην κατάσταση του υπάρχοντος περιβάλλοντος, τις αναμενόμενες επιπτώσεις
(συνεργιστικές ή μη) και τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων.

8.1.2

Μη Τεχνική Περίληψη ΣΜΠΕ

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του
Περιβάλλοντος εκτιμώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα
και υιοθετώντας μέτρα αντιμετώπισης στο πρώιμο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων. Η στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μα δυναμική διαδικασία η οποία στοχεύει στην εκπλήρωση του
στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης δια μέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο
κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και
προγραμμάτων. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα
της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα μας με την
ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) στα πλαίσια εναρμόνισης με την οδηγία 2001/42/ΕΚ
για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων». Οι
προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τις οποίες
συμμορφώνεται η παρούσα μελέτη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙI της ΚΥΑ αυτής, ενώ η διαδικασία
της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης καθορίζεται στο άρθρο 7. Η μελέτη στοχεύει στην
εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται από
το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020. Κατά την
κατάρτιση του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η
εκπόνηση της ΣΜΠΕ διεξάγεται παράλληλα με τη διαμόρφωση του προγραμματισμού καθιστώντας
εφικτή την ενσωμάτωση των πορισμάτων της μελέτης στις τελικές επιλογές του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προγραμματική
Περίοδο 2014-2020.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει
γεωγραφικά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία χρηματοδοτικά εντάσσεται στις περιφέρειες
«σε μετάβαση»
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στο κέντρο του ηπειρωτικού κορμού της χώρας
συνορεύοντας βόρεια με τη Θεσσαλία, δυτικά με τη Δυτική Ελλάδα και νότια με την Αττική.
Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και τον Ευβοϊκό Κόλπο, ενώ νότια από τον Κορινθιακό
Κόλπο.
Στην Περιφέρεια υφίσταται μεγάλη ποικιλία και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, σε ένα
περιβάλλον πλούσιο σε βιότοπους, υγρότοπους, καθώς και προστατευόμενες περιοχές CORINE και
NATURA 2000. Χαρακτηρίζεται ως ένα πλούσιο υδατικό διαμέρισμα, καθώς σε αυτό ανήκει μια
πληθώρα ποταμών, χειμάρρων και λιμνών.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της οικονομίας, η Περιφέρεια εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη
εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, παρά τις τάσεις μετατόπισης του εργατικού
δυναμικού στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής, κυρίως λόγω των δυσμενών
επιπτώσεων από την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), αλλά και των
σημαντικών μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής
(πολυτεμαχισμένος κλήρος, δυσμενής ηλικιακή διάρθρωση εργατικού δυναμικού του πρωτογενή
τομέα, έλλειψη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, καινοτομίας, κ.ά.). Ο δευτερογενής τομέας
παραγωγής χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών ομίλων στο
μεταποιητικό τομέα (τον συνδεδεμένο με την εξορυκτική δραστηριότητα), σημαντικών κλάδων
έντασης τεχνολογίας (είδη διατροφής, μοντέρνα υφαντουργία, επεξεργασία αλουμινίου κ.ά.) και
νέων ανταγωνιστικών δυναμικών κλάδων, που ενσωματώνουν την υψηλή τεχνολογία και
παρουσιάζουν αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις. Ο τριτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί τον κύριο
παράγοντα της παραγωγικής και αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας. Η κύρια
δραστηριότητα προέρχεται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και τις μεταφορές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, λόγω
των σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων που διαθέτει η υπό μελέτη περιοχή.
Το ποσοστό ανεργίας την τελευταία διετία στην Περιφέρεια διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω από
τον εθνικό μέσο όρο, κατατάσσοντας έτσι την περιοχή στην πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της
χώρας, από την άποψη προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης. Αναφορικά με το μορφωτικό
επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, η Περιφέρεια φαίνεται να στερείται ανθρώπινων πόρων
υψηλής εξειδίκευσης, καθώς σημαντικό τμήμα του πληθυσμού χαρακτηρίζεται από χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο.
Η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρή μεταφορική υποδομή στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αφού
διασχίζεται κατά μήκος της από τον υπό ολοκλήρωση Διεθνή Αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), καθώς και από τη διεθνή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη, τμήματα του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔΜ). Το μεταφορικό
δίκτυο υποστηρίζεται από λιμάνια και πορθμεία μικρής δυναμικότητας, αλλά με σημαντικές
δυνατότητες αναβάθμισης.
Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές, η κατάσταση στον τομέα της υγείας διαμορφώνεται σε
χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο εθνικό. Ενώ έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία
χρόνια, το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά, με
αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης.
Όσον αφορά στις τεχνικές υποδομές, παρατηρείται βελτίωση στον τομέα της ύδρευσης και
αποχέτευσης, σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διαχείρισης στερεών και υγρών
αποβλήτων, στις τηλεπικοινωνίες και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνει ένα κρίσιμο εδαφικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας,
καθώς βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας και περιλαμβάνει
πόλεις που διαδραματίζουν ρόλο κυρίαρχων διεθνών πυλών της ελληνικής χερσονήσου. Με αυτό τον
τρόπο, η περιοχή έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό «μέτωπο»,
αξιοποιώντας τις επιδόσεις του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, με το οποίο γειτνιάζει.
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, το πλούσιο και πολύμορφο φυσικό και πολιτιστικό της
περιβάλλον κ.λπ., συνθέτουν μια χωρική ενότητα με αξιόλογες αναπτυξιακές προοπτικές, στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν μέσα από την ανάληψη
κατάλληλων δράσεων, προσανατολισμένων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της
οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.
Η συνολική στρατηγική της ΠΣΤΕ, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά κείμενα και στις
προπαρασκευαστικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν, έχει ως όραμα την:

«Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω
της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο
περιβάλλον και στον πολίτη».
Η υλοποίηση του οράματος αυτού επιδιώκεται μέσω των παρακάτω στόχων και προτεραιοτήτων:
ΓΣ1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της
περιφερειακής οικονομίας
Οι βασικές προτεραιότητες του ΓΣ1 είναι:
–

Ενίσχυση της τεχνολογικής και καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

–

Αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής και της αλιείας - Αναβάθμιση της
καινοτομικής βάσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας και βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα. Η υλοποίηση του
στόχου θα επιδιωχθεί μέσω παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και όχι μέσω του
παρόντος ΠΕΠ.

–

Στήριξη και αναδιάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγικής βάσης της περιφερειακής
οικονομίας – Διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων, με εξειδίκευση ανά περιοχή.

–

Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ως τουριστικού προορισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

–

Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην ΠΣΤΕ και στήριξη των
ΜΜΕ – προώθηση νέων επιχειρήσεων.

–

Βελτίωση της στρατηγικής / ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ ως
τόπου άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – προσέλκυση νέων επενδύσεων.

–

Παραγωγή/προσθήκη νέας γνώσης στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα.

–

Δημιουργία τοπικών και υπερτοπικών συνεργασιών για την προώθηση της Ε&Τ και την
εισαγωγή της καινοτομίας.

–

Αξιοποίηση του εκτενούς παράκτιου και θαλάσσιου χώρου της ΠΣΤΕ για την περαιτέρω
ανάπτυξη του τουρισμού, της αλιείας, με έμφαση στις υδατοκαλλιέργειες και για την
παραγωγή ενέργειας (π.χ. αιολική και παλιρροιακή ενέργεια)

ΓΣ2: Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Στο πλαίσιο του ΓΣ2, ως προτεραιότητες ορίστηκαν οι εξής:
–

Εξυγίανση και αποκατάσταση των επιβαρημένων περιοχών όπως ο ποταμός Ασωπός και η
βιομηχανική περιοχή Χαλκίδας-Οινοφύτων- Δημιουργία οργανωμένου χώρου εγκατάστασης
μεταποιητικών και μεταφορικών επιχειρήσεων (π.χ. ΒΙΠΕ) στην περιοχή αυτή, με ένταξη των
υφιστάμενων μονάδων.

–

Ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων και
επέκταση των υποδομών για τη διαχείριση των λυμάτων, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι
οικισμοί.
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–

Διατήρηση και προστασία των ορεινών όγκων, των θαλασσών, των προστατευόμενων
περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος.

–

Διαχείριση των κινδύνων, ειδικά αυτών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως
πυρκαγιές, πλημμύρες, διαβρώσεις ακτών και εδαφών, αλλά και άλλων όπως σεισμών και
βιομηχανικών κινδύνων.

–

Βελτίωση των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτων πόρων.

–

Προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της οικονομίας χαμηλών ρύπων.

–

Προώθηση δράσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα καθώς και αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ. αιολική, ηλιακή,
γεωθερμική, βιομάζα).

–

Προώθηση του περιφερειακού δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου

–

Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς Ελλάδας και προβολή της πολιτιστικής
της φυσιογνωμίας.

–

Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ειδικότερα της ποιότητας των υδάτων,
του εδάφους και της ατμόσφαιρας μέσω αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.

–

Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων,
ειδικά στα συγκριτικά μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως είναι η Λαμία και η Χαλκίδα.

–

Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού για ολοκληρωμένες πολιτιστικές δράσεις σε
τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο / ανάπτυξη συνεργασιών

ΓΣ3: Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων
Ως προτεραιότητες του ΓΣ3 ορίστηκαν:
–

Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου.

–

Βελτίωση των συνδέσεων των τοπικών δικτύων με ΔΕΔ-Μ.

–

Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και για την προώθηση του διαμετακομιστικού
εμπορίου

–

Βελτίωση των λιμενικών υποδομών.

–

Διείσδυση των δικτύων ΤΠΕ στις μεταφορές.

–

Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών στα αστικά κέντρα.

ΓΣ4: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής
Οι προτεραιότητες του ΓΣ4 είναι οι εξής:
–

Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης

–

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας - Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

–

Ενεργός ένταξη στον εργασιακό και κοινωνικό βίο ομάδων θιγόμενων από κοινωνικό
διαχωρισμό και αποκλεισμό.

–

Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού, με
παράλληλη αντιμετώπιση της άνισης χωρικής κατανομής, προσφοράς και άνισης
πρόσβασης.

–

Ολοκλήρωση υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων – αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
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–

Ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της δια βίου
μάθησης, της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ.α.

–

Αναβάθμιση υπηρεσιών και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού σε προβληματικές περιοχές

ΓΣ5: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, ειδικά της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης
Στις βασικές προτεραιότητες του στόχου συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
–

Βελτίωση των υποδομών και των δομών της περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης.

–

Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες
και της επιχειρήσεις.

–

Κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της περιφερειακής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

–

Προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη συγκέντρωση και
διαχείριση των πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων λήψης αποφάσεων.

–

Βελτίωση των συστημάτων διαβούλευσης και ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών.

–

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στον
αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

ΓΣ6: Προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας
Οι κεντρικές προτεραιότητες του στόχου είναι:
–

Προώθηση ενός αποτελεσματικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

–

Ανάπτυξη των ενδοπεριφερειακών υποδομών και διασυνδέσεων.

–

Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

–

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας (π.χ. «Βαλκανική – Μεσόγειος», MED ENPI, SEE,
MED και EUSAIR για την μακρο-περιοχή της Αδριατικής και της περιοχής του Ιονίου).

–

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για θεματική ενδοπεριφερειακή συνεργασία.

–

Ένταξη της ΠΣΤΕ και των πόλεων της σε ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας
και ανταλλαγών.

Οι άξονες προτεραιότητας στους οποίους θα αναπτυχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι:
Θεματικός Στόχος
Ειδικοί Στόχοι
ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και επέκταση δημόσιων ερευνητικών δομών

1 - "Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας"

ΕΣ 1α1 Αναβάθμιση και επέκταση δημόσιων ερευνητικών δομών

2 - "Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών"

3 - "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

ΕΣ 2β1Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση,
παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών (με προτεραιότητα στους
κλάδους της RIS3)
ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής
παροχής υπηρεσιών
ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3)
ΕΣ 3γ1: Προώθηση καινοτομιών προϊόντος και διαδικασιών
ΕΣ 3δ1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ για την αξιοποίηση
οικονομιών κλίμακας»
ΕΣ 3α1 Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3)
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Θεματικός Στόχος

Ειδικοί Στόχοι

4 - "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς"
5 - "Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων"

6 - "Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων"

7 - "Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση
των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων"
8 - "Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής
ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων"

ΕΣ 4γ1: Επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υποδομών
ΕΣ 4γ1: Επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υποδομών
ΕΣ 5α1: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για πρόληψη
καταστροφών και αντιμετώπισης κινδύνων
ΕΣ 5β1 : Ενδυνάμωση και επέκταση των υποδομών για την πρόληψη ή
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων
ΕΣ 6β1: Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του ύδατος
ΕΣ 6γ1 Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των
φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς
ΕΣ 6δ1 : Προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και
αποκατάσταση βλαβών στο φυσικό περιβάλλον
ΕΣ 6ε1 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάκτηση οικιστικού ιστού
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
ΕΣ 6ζ1: Διεύρυνση εφαρμογών οικο-καινοτομίας
ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και τοπικών αξόνων με
ΔΕΔ-Μ
ΕΣ 7γ1: Βελτίωση προσβασιμότητας απομακρυσμένων περιοχών και
αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας
ΕΣ 7ε1 : Δημιουργία δικτύου διανομής φυσικού αερίου
ΕΣ 8iii1: Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
ΕΣ 8v1: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον
ΕΣ 9α1 Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών
υποδομών
ΕΣ 9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων
κοινοτήτων (σε συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ)
ΕΣ 9i1Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως της κατηγορίας
μειονεκτούντων ατόμων

9 - "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ"

ΕΣ 9ii1 Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών
κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους
ρομά, τους μετανάστες και τους άστεγους
ΕΣ 9iii1: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των γυναικών
ΕΣ 9iv1: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων
κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την
υγεία
9v1: Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας υφιστάμενων και
δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
ΕΣ 9vi1: Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινικω-οικονομικής
ανάπτυξης

10 - "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ"

11 - "Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση"

ΕΣ 10α1: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει η υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την προγραμματική Περίοδο
2014-2020 ως προς η βιοποικιλότητα την χλωρίδα, πανίδα και δάση της περιοχής, το έδαφος και τα
νερά, την ατμόσφαιρα, τον θόρυβο, τιε περιβαλλοντικές υποδομές, την Ποιότητα ζωής και την
κοινωνική συνοχή του πληθυσμού της Περιφέρειας, το τοπίο, την βιώσιμη κινητικότητα και το
πολεοδομικό πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι επιπτώσεις της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΠ της Στερεάς Ελλάδας για την
περίοδο 2014-2020 στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα της
περιοχή αναμένεται από ουδέτερες έως θετικές με την εφαρμογή δράσεων προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος και μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Αντίστοιχα οι δράσεις που προβλέπονται στο ΕΠ της ΠΣΤΕ στο έδαφος και στα υγρά της περιοχής της
Στερεάς Ελλάδας αφού εφαρμόζουν δράσεις προστασίας της περιοχής από φυσικά φαινόμενα,
πλημμύρες και προστασία από τη ρύπανσης αστικής, βιομηχανικής και γεωργικής προέλευσης.
Η εφαρμογή δράσεων περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης της Περιφέρειας της
Στερεάς Ελλάδας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να
συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ατμοσφαιρικής κατάστασης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας αλά και του ακουστικού της Περιβάλλοντος.
Οι περιβαλλοντικές υποδομές της Περιφέρειας δεν αναμένεται να υποστούν πιέσεις από την
εφαρμογή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΣΤΕ.
Η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή της ΠΣΤΕ αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά μέσω της
εφαρμογής δράσεων του άξονα προτεραιότητας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας όπως επίσης της επένδυσης στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση.
Η πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα παραμείνει αλώβητη
από την εφαρμογή των κυρίως «άυλων» δράσεων του Ε.Π. της ΠΣΤΕ.
Τέλος, αναμένεται να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω
της προώθησης ΜΜΜ και αποθάρρυνσης της χρήση ΙΧ οχημάτων στην Περιφέρεια, όπως επίσης δεν
αναμένονται πιέσεις στο πολεοδομικό πλαίσιο της ΠΣΤΕ αφού δεν αναμένονται εκτεταμένες
απαλλοτριώσει, αλλαγές χρήσεων γης, ανάγκη για εκτός ή εντός σχεδίου δόμηση στην Περιφέρεια.
Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο της εκτίμησης των επιπτώσεων του σχεδίου οι επιπτώσεις από την
εφαρμογή του σχεδίου είναι θετικές σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος οι οποίοι εξετάστηκαν.
Κατά συνέπεια δεν αναμένεται η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εφαρμογή
των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

8.2

Επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ (updated Environmental Report)

Δεν υφίσταται επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ

8.3

Περιγραφή μέτρων που αποφασίσθηκαν αναφορικά
παρακολούθηση (αρ. 9.1c και 10 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ).

με

την

Η ΠΕριφέρεια θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε με την έναρξη του προγράμματος να ποσοτικοποιηθούν
οι προτεινόμενοι δείκτες, όσον αφορά στις τιμές βάσης, με στόχο την αποτελεσματική
παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος.
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα
δίκτυα του ΥΠΕΧΩΔΕ (π.χ. παρακολούθησης ποιότητας υδάτων και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος)
καθώς και άλλα που θα κριθούν αναγκαία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Οι ενδεικτικοί δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος παρουσιάζονται
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης
Περιβαλλοντικός
Δείκτες
τομέας
Βιοποικιλότητα –
Βαθμός ανάσχεσης απώλειας βιοποικιλότητας
Χλωρίδα
–
Πανίδα
–
Τοπιολογικά
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Χαρακτηριστικά

Ποιότητα
ατμόσφαιρας –
Κλιματική
Αλλαγή
–
Ακουστικό
Περιβάλλον και
Ακτινοβολίες

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Έδαφος

Καταγραφή (διαπίστωση και έλεγχος) των Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης αποβλήτων
% βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος Αστικών
Στερεών Αποβλήτων που καταλήγει σε ΧΥΤΑ

Υδατικό
Περιβάλλον

Ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων
Ποιότητα και επάρκεια πόσιμου ύδατος

8.4

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαβούλευση με το κοινό και τις
περιβαλλοντικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας2001/42/ΕΚ.

Στα πλαίσια της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ διαβίβασε με το με αρ.
πρωτ. οικ.174735/8-9-2014 έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 107017/5-9-2006, το
φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για δημόσια διαβούλευση
ως εξής:
1.

Στις Δημόσιες αρχές προς τις οποίες διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΣΜΠΕ για να διατυπώσουν
εγγράφως τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου του
Φακέλου προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. του άρθρου 7 της ΚΥΑ
107017/5-9-2006

2.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για να διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη και
τις τυχόν παρατηρήσεις του επί του περιεχομένου του Φακέλου προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. του άρθρου 7 της ΚΥΑ 107017/5-9-2006 και να θέσει στη
διάθεση του κοινού όποτε του ζητούνται τις πληροφορίες και τα στοιχεία του Φακέλου
ΣΜΠΕ.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης οι Αρμόδιες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν ως έξης:
1. Υπουργείο Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Δ/νση
Λιμενικών και κτηριακών υποδομών Τμήμα Β’ Μελετών έργων και εφαρμογών Λιμενικού Τομέα.
Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με το περιεχόμενο της μελέτης με την παρατήρηση: ότι στις περιοχές
που προστατεύονται από το Κοινοτικού ενδιαφέροντος Δίκτυο NATURA 2000 θα πρέπει να τηρούνται
αυξημένα μέτρα προστασίας και ετοιμότητας κατά την εκτέλεση τυχόν έργων/ δράσεων. Η υπηρεσία
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τοποθετηθεί εκ νέου στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής
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ΜΠΕ – έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και δράσεις που θα προκύψουν κατά την
εφαρμογή του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εντός αιγιαλού – παραλίας- θαλάσσιου χώρου λαμβάνοντας υπ’
όψιν το είδος του εκάστοτε έργου, σύμφωνα με το Ν. 743/77(Α’ 319) και υπό το πρίσμα της επίτευξης
των περιβαλλοντικών στόχων, κατά την εφαρμογή της Σ.Μ.Π.Ε.
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Χωροταξίας
Η υπηρεσία θεωρεί ότι η Σ.Μ.Π.Ε. του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν έρχεται σε αντίθεση
με τις κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και για το λόγο αυτό
δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίησή του.
3. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Γεν. Δ/νση
Συγκοινωνιακών έργων, Δ/νση Λιμενικών έργων & Έργων Αεροδρομίων (ΔΛΕΕΑ) Τμήμα
Προγράμματος & Μελετών Λιμενικών έργων (γ)
Η συγκεκριμένη υπηρεσία σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές της δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση
των αναφερομένων στο Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και Αρχαιοδιαγνωστικής ‘Ερευνας.
Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση των αναφερομένων στο Ε.Π. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των εκάστοτε έργων,
είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τον Νόμο
3028/2002.
5. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γ.Γ. Δ.Ε. / Γ.Δ.Υ.Ε. Δ6, Διεύθυνση Έργων
Ύδρευση και Αποχέτευσης Τμήμα Γ.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές της δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση
των αναφερομένων στο Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Υπουργείο Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών, Τμήμα
Προστασίας Περιβάλλοντος
Η υπηρεσία χωρίς να εκφράζει ουσιαστικές αντιρρήσεις για την υλοποίηση του Ε.Π. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας θεωρεί ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι δείκτες ο οποίοι
θεωρούνται αναγκαίοι για την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος. Ενώ τέλος
θεωρεί άτοπη την αναφορά σε «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος» και μάλιστα υπέρπεριφερειακού.
7. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Δ/νση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων
Υδάτων
Για όλα τα υδατικά διαμερίσματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα η ΠΣΤΕ η
υπηρεσία προτείνει να προβλεφθεί στο περιεχόμενο της Σ.Μ.Π.Ε.:
Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για την
προστασία και αποκατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι συμβατό με τα
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής ή με τις δράσεις για τις
προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Μητρώου Προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/6ΕΚ κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007. Θα
πρέπει να προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. σχετικός όρος για την άρση των
ασυμβατοτήτων που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των προβλεπόμενων στο Ε.Π. και στα εγκεκριμένα
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Επιπλέον δεδομένου ότι σε εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ τα εγκεκριμένα σχέδια Διαχείρισης προβλέπεται να αναθεωρηθούν εντός του 2016, στην
απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ θα πρέπει να προβλέπεται και σχετικός όρος άρσης των
ασυμβατοτήτων που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ του ΕΠ και των αναθεωρημένων Σχεδίων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί στην απόφαση
έγκρισης της ΣΜΠΕ σχετικός όρος για την άρση των ασυμβατοτήτων που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ
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των προβλεπόμενων στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και στα υπό κατάρτιση Σχέδια Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων. Τέλος, προτείνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο
έλεγχος της συμβατότητας των έργων και δράσεων που θα προβλέπονται στο ΕΠ του ΠΕΠ με το
Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και με το Σχέδιο Κινδύνων Πλημμύρας θα
γίνεται πριν την έγκριση ένταξης των δράσεων /έργων του ΠΕΠ από τις οικείες Δ/σεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

8.5

Σύνοψη του πως η περιβαλλοντική διάσταση και θέσεις που εκφράστηκαν
κατά τη διαβούλευση έχουν ληφθεί υπόψιν στο ΠΕΠ.

8.5.1

Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης

Η γενική ευθυγράμμιση του προγράμματος με τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Ευρώπη 2020», καθώς και ο ικανοποιητικός τρόπος με τον οποίο το πλέγμα περιβαλλοντικών
στόχων, προτεραιοτήτων και στρατηγικών εθνικού και ενωσιακού επιπέδου λήφθηκε υπόψη κατά την
προετοιμασία του προγράμματος, καθιστούν επαρκή την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Επομένως, δεν
απαιτούνται διαφοροποιήσεις του προγράμματος προς το σκοπό αυτό.

Το ΠΕΠ αποδέχθηκε πλήρως τους όρους που εκφράστηκαν κατά τη διαβούλευση και
παρουσιάστηκαν ανωτέρω, κυρίως σε σχέση με το σχεδιασμό δράσεων και τα κριτήρια ένταξης
έργων στο ΕΠ. Επίσης, υιοθετεί και τα όσα στη συνέχεια ακολουθούν:
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:
–

–
–

–

–

–

–

Στην βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων με στόχο την αποκόμιση
οικονομιών κλίμακας τόσο σε σχέση με την κατασκευή όσο και σε σχέση με τη λειτουργία
των έργων υποδομών που θα κατασκευασθούν.
Στην πιστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων βάσει των οποίων αδειοδοτούνται τα
υλοποιούμενα έργα υποδομής
Στη συστηματική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (ποιότητα
υδατικού δυναμικού, υπόγειου και επιφανειακού, ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος,
ζητήματα θορύβου)
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές, έτσι ώστε να
μπορέσουν να ενσωματωθούν και να λειτουργήσουν αναπτυξιακά. Για το λόγο αυτό
σημαντική θεωρείται η βελτίωση των υποδομών και η πρόσβαση των απομακρυσμένων
περιοχών στα βασικά οδικά και λοιπά συγκοινωνιακά δίκτυα.
Πέραν των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων υποδομής μεταφορών
(δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια) θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η
παρουσία ενός σύγχρονου «καθαρού» και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων
συγκοινωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ
αυτοκινήτων για τις καθημερινές μετακινήσεις.
Οι παρεμβάσεις στον τομέα προώθησης τόπων φυσικού κάλλους και προστασία φυσικής
κληρονομιάς θα πρέπει να στοχεύουν στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των
περιοχών του Δικτύου "Natura 2000" ως δυναμικού ανάπτυξης στα πλαίσια της αειφόρου
χρήσης των πόρων.
Οι παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού θα πρέπει να ενισχύουν την αναπτυξιακή,
πολιτισμική και χωρική ‘’ταυτότητα’’, ενότητα και συνοχή της περιφέρειας της Στερεάς
Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής:
–

Αποφυγή εγκατάστασης υποδομών εντός βιοτόπων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών, όσο αυτό είναι δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια
ώστε να μην θίγεται κατά το δυνατόν η ακεραιότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων
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από το Δίκτυο NATURA 2000 τόπων (sites) εγκατάστασης των υποδομών περιβαλλοντικής
προστασίας.
–

Να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν
υποβαθμισμένες περιοχές και εδάφη αντί παραγωγικών εδαφών. Να λαμβάνονται μέτρα για
τη σωστή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

–

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των έργων, όσο
αυτό είναι δυνατόν, ώστε να μην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό
περιβάλλον λόγω ρύπανσης ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου.

–

Kατά το στάδιο του σχεδιασμού να λαμβάνεται πρόνοια για την ελαχιστοποίηση κατά το
δυνατόν των επιπτώσεων στον φυσικό, πολιτιστικό και αισθητικό χαρακτήρα του τοπίου
καθώς και στην αποφυγή κατακερματισμού του.

–

Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εγκατάσταση υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας
κοντά σε μνημεία και ιστορικά κτίρια.

8.5.2

Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
που συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση και
η υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 θα
συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν:
1.

2.

Η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί βασική συνιστώσα στην εξειδίκευση και εφαρμογή του
ΠΕΠ ισόρροπα με τις αναπτυξιακές και κοινωνικές επιδιώξεις. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο
του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος, θα ενσωματωθούν:
1.1.

Κατάλληλα κριτήρια επιλογής προτάσεων, οι οποίες κατά το δυνατό προωθούν την
βελτίωση του περιβάλλοντος ή/και διασφαλίζουν την προστασία του.

1.2.

Κατάλληλες μέθοδοι για την αποφυγή συσσωρευτικών αρνητικών επιπτώσεων σε
περιοχές αυξημένης πυκνότητας παρεμβάσεων.

1.3.

Κατάλληλη ενημέρωση, τόσο στο επίπεδο προκηρύξεων και προσκλήσεων, όσο και στο
μετά την ένταξη επίπεδο όπου απαιτείται, ώστε οι ενισχυόμενες δράσεις να
ενσωματώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την περιβαλλοντική
τους συμβατότητα.

Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των σημαντικών φυσικών οικοτόπων
και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του
ΠΕΠ θα ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
2.1.

Η διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΠΕΠ που αφορούν σε έργα εντός
περιοχών του δικτύου Natura 2000, θα ενσωματώσει κριτήρια προστασίας της
βιοποικιλότητας και ανταπόκρισης στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων
ειδών και οικοτόπων, καθώς και έλεγχο συμβατότητας με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, όπου υφίστανται.

2.2.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα συμπεριλάβει κριτήριο σχετικά με τη συμβατότητα των
έργων που θα ενισχυθούν με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄
2383/8.8.2014).

2.3.

Οι επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό και να
συνδυάζονται με παρεμβάσεις αποκατάστασης, τόνωσης της ευρωστίας των δασών και
επαύξησης των υπηρεσιών οικοσυστήματος που αυτά προσφέρουν.

2.4.

Ιδίως στα περιαστικά δάση, η παραπάνω κατεύθυνση θα επιδιώκεται στο μέγιστο δυνατό
βαθμό.
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3.

4.

5.

6.

Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους,
μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΕΠ θα ακολουθούνται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
3.1.

Ενθάρρυνση προτάσεων για χωροθέτηση, κατά το δυνατόν, των έργων που ενισχύονται
από το ΠΕΠ κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές, έναντι εκείνων που
περιλαμβάνουν κατάληψη φυσικών εκτάσεων ή παραγωγικών εδαφών.

3.2.

Ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό ανάγλυφο, ιδίως μέσω μέριμνας για την όσο
το δυνατόν μικρότερη επίδραση στη μορφολογία του εδάφους από τις χαράξεις των
γραμμικών έργων.

3.3.

Αποφυγή περιστατικών ατυχηματικής ρύπανσης, με ενσωμάτωση σχεδίων περιορισμού
και αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών, όπου χρειάζεται.

Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού, μέσω του
μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΕΠ και όπου υπάρχει σχετική συνάφεια με τους
στόχους του προγράμματος θα ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
4.1.

Θα πρέπει να ενθαρρύνονται προτάσεις που περιλαμβάνουν πρακτικές μείωσης
κατανάλωσης νερού που προέρχεται από πρωτογενείς υδατικούς πόρους ή/και μείωσης
των υγρών αποβλήτων.

4.2.

Η αξιολόγηση των προς ένταξη προτάσεων θα συμπεριλάβει κριτήριο σχετικά με τη
συμβατότητα των έργων με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.

4.3.

Θα ενθαρρύνονται προτάσεις που συνεισφέρουν στην εφαρμογή των μέτρων (βασικών
και συμπληρωματικών) τα οποία προβλέπονται στο παραπάνω Σχέδιο Διαχείρισης.

Για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω
του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΕΠ θα ακολουθούνται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
5.1.

Κατά την ένταξη έργων στους ΑΠ 1, 3 & 7 θα ενθαρρύνονται όσα συνεισφέρουν στο
περιορισμό εκπομπής αέρων ρύπων ή/και στη μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, καθώς και όσα ενσωματώνουν προβλέψεις ορθής ενεργειακής διαχείρισης
και εξοικονόμησης ενέργειας.

5.2.

Κατά την ένταξη κτιριακών έργων στον ΑΠ 10 θα ενθαρρύνονται όσα ενσωματώνουν
επιλογές πράσινης δόμησης.

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα:
6.1.

διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα του προγράμματος δεν θα ενέχουν κινδύνους
για την υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, ενώ οι υποδομές μεταφορών να επιδιώκουν επιπροσθέτως την
ενσωμάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της
περιοχής τους.

6.2.

Μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΕΠ, θα ενθαρρύνονται δράσεις
για τις ΤΠΕ και τις ΜΜΕ (ιδίως του τουριστικού τομέα) που ενσωματώνουν δυνατότητες
ανάδειξης και προβολής μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των ευρύτερων
περιοχών τους.

7.

Για την πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα έργα και δραστηριότητες
του ΠΕΠ, η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας ή οι προϋπολογισμοί των παρεμβάσεων θα
επιδιώξουν να συμπεριλάβουν κατά προτεραιότητα δράση χρηματοδοτικής ενίσχυσης των
Υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε αποκεντρωμένο και
περιφερειακό επίπεδο.

8.

Η εφαρμογή των προτάσεων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
διατυπώνονται στη ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
παραπάνω.
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8.5.3

Βασικές Μελέτες και Έρευνες

Οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν
πριν την έγκριση των έργων που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων που
προβλέπονται από την υλοποίηση του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καταγράφονται
ακολούθως. Προκειμένου τα επιμέρους έργα να ωριμάσουν και να είναι έτοιμα προς
υλοποίηση απαιτείται να γίνουν μια σειρά μελετών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με
το είδος των έργων.
Μερικά από τα έργα τα οποία προβλέπεται να προκύψουν από την εφαρμογή του Ε.Π.
αφορούν:
–

Έργα οδοποιίας

–

Έργα αναβάθμισης υποδομών

–

Υποδομές εμπορευματικών κέντρων

–

Δημιουργία τουριστικών υποδομών και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων

–

Κατασκευή σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ιατρικής περίθαλψης
(κατασκευή νέων, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων)

Στις βασικές μελέτες και έρευνες οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν από την έγκριση
των ως άνω έργων και δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται οι επιμέρους ΜΠΕ των έργων
ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος του υπό εκτέλεση έργου ή δραστηριότητας.
Παράλληλα η και μετά το πέρας των ΜΠΕ θα εκπονηθούν ειδικές μελέτες και
συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ και θα
θεωρηθούν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες
γεωτεχνικές, μελέτες μέτρησης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης , μελέτες μέτρησης
των επίπεδων ηχορύπανσης μέσα στα αστικά κέντρα, μελέτες συστηματικής καταγραφής
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και ενδιαιτημάτων ιδιαίτερα στα έργα τα
οποία υλοποιούνται μέσα σε περιοχές Natura 2000 CORINE, Σύμβασης Ramsar, SPA κ.α.)
καθώς και μελέτη εκτίμησης στη κοινωνικής αποδοχής των έργων που θα υλοποιηθούν.
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9 Παράρτημα Ι
9.1 Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης
Η διαδικασία μέσα από την οποία ο Σύμβουλος κατανοεί και αποτυπώνει το περιβάλλον του έργου
και τη διαδικασία υλοποίησής του απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί και εξειδικεύεται
περαιτέρω στις επόμενες ενότητες:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η έννοια της αξιολόγησης και η
εξελικτική της δυναμική

Το υποκείμενο της
Αξιολόγησης: ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ
2014-2020

Ο ρόλοςτου συμβούλου
Αξιολόγησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης
του Έργου Αξιολόγησης
Εσωτερικό περιβάλλον

Εξωτερικό περιβάλλον

1. Όργανα
αποφάσεων
και
διαβούλευσης των αρμόδιων
Υπουργείων
2. Αρμοδιότητες των ΕΥΔ
εμπλέκονται στο σχεδιασμό

που

3. Ομάδα ΣχεδιασμούΠρογράμματος
4. ΣύμφωνοΕταιρικής Σχέσης
5. Εγκύκλιοι και έγγραφα οδηγιών από
το ΥΠΑΑτηνΕΥΣΣΑΑΠ, τηνΕΥΣΕΚΤ

1. Η Αναθεωρημένη Στρατηγική της
Λισσαβόνας

Ομάδα Υλοποίησηςτου
Έργου Αξιολόγησης

2. ΚείμενοΣτρατηγικήςΕυρώπη 2020
3. Κανονισμός περί καθορισμού κοινών
διατάξεωνγιατοΕΚΤ

Παραδοτέα

4. Διατάξειςπουαφορούν στηνΠΑΝ

5. ΕθνικέςΠολιτικές
6. Οδηγοί εφαρμογής και σχετικά
τεχνικάέγγραφατηςΕ.Ε.

Κρίσιμασημείαυλοποίησηςτου Έργου της Αξιολόγησης
Ακολούθως περιγράφονται ορισμένα από τα σημαντικά εργαλεία και μεθόδους που αξιοποίησε ο
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά την υλοποίηση του Έργου.
Μέθοδοι και εργαλεία υποστήριξης της υλοποίησης του Έργου
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης για την
υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου, συγκροτούν την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία του και
αποτελούν σύνθεση:
α) της κατανόησης και αντίληψης που έχει διαμορφώσει ο ΣΑ για τον ολοκληρωμένο και
πολυσύνθετο χαρακτήρα του Έργου, καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του
β) της κατανόησης των απαιτήσεων του Έργου,
γ) της σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Αναδόχου στην εφαρμογή μεθόδων, εργαλείων
και τεχνικών που σχετίζονται με το αντικείμενο του Έργου
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δ) της ευελιξίας και εξειδίκευσης που απαιτείται κατά την εφαρμογή ενός γενικού μεθοδολογικού
πλαισίου ώστε να προσαρμόζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριμένου Έργου.
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που εφαρμόστηκαν είναι εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στο
συγκεκριμένο αντικείμενο ώστε να υποστηρίζουν με σαφήνεια, πληρότητα και αξιοπιστία την
υλοποίηση κάθε συνιστώσας του Έργου.
H ολοκληρωμένη προσέγγιση υλοποίησης του Έργου απαιτεί ένα συγκροτημένο μεθοδολογικό
πλαίσιο σε δύο επίπεδα εφαρμογής: το επίπεδο διοίκησης και το επίπεδο υλοποίησης, όπως
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:
Μέθοδοι και Εργαλεία υποστήριξης ανά επίπεδο εφαρμογής και ανά Ενότητα Αξιολογικών
Ενεργειών-Ερωτημάτων της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης

Μέθοδοι & Εργαλεία Εκτίμησης της Συνάφειας και Συνέργειας
Ο ΣΑ αξιολόγησε την ορθότητα και την επικαιρότητα της στρατηγικής του Προγράμματος ως προς
την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και ως προς την συνάφειά της με εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τόσο περιγραφικά, όσο και με τη χρήση μητρών
συνάφειας και συνέργειας.
Η εκτίμηση της συνάφειας γενικά στηρίζεται στη δημιουργία μίας Μήτρας Συνάφειας της μορφής
του παρακάτω σχήματος, η οποία επιτρέπει την εκτίμηση της συνέπειας του εξεταζόμενου θέματος
που εξειδικεύεται στις γραμμές της μήτρας (π.χ. η εξειδίκευση της στρατηγικής ενός Ε.Π.) ως προς
συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος τα οποία αναλύονται στις στήλες της (π.χ. το ιεραρχημένο
πλαίσιο αναγκών που αναδεικνύει η αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης
και της ανάλυσης SWOT).
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠ1
ΓΣ1

ΕΠ2

…

ΕΠ1
ΓΣν

ΕΣ1.1.1
ΕΣ1.1.2
ΕΣ1.2.1
…
ΕΣ1.χ.ψ
ΕΣ2.1.1
…
ΕΣ2.χ.ψ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΝ 1


ΑΝ 2

ΑΝ 3


…








ΕΣν.1.1
…
ΕΣν.χ.ψ
1
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Μέθοδοι & Εργαλεία Αξιολόγησης του Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων
Πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ αποτελεί
η συνδυαστική αποτύπωση του χρησιμοποιούμενου πλέγματος δεικτών και στόχων. Οι δείκτες που
αφορούν στα αποτελέσματα συσχετίζονται με τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιδιώξεις και σχετίζονται
τις επενδυτικές προτεραιότητες του Προγράμματος. Αντίθετα, οι δείκτες εκροών προκύπτουν από τη
λογική παρέμβασης τους Προγράμματος και εκφράζουν τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις του. Η
συγκεκριμένη σχέση απεικονίζεται καλύτερα στο σχήμα που ακολουθεί.
Άξονας Προτεραιότητας

Κοινοί Δείκτες

Ειδικοί Δείκτες

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ειδικοί Στόχοι

Δείκτες

Δείκτες

Εκροών

Αποτελεσμάτων

Ενέργειες

Η αντιστοίχηση των στόχων με τους δυνητικούς κοινούς και ειδικούς δείκτες του Ε.Π. και η επιλογή
των καταλληλότερων λαμβάνει χώρα με τη χρήση της μήτρας επιλογής δεικτών. Για την επιλογή
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα ταυτόχρονης ικανοποίησης μιας σειράς κριτηρίων, τα οποία
αφορούν κατά περίπτωση στα ακόλουθα:





Οι δείκτες να είναι κατά το δυνατό, αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, τηρώντας και την αρχή της αναλογικότητας,
Οι δείκτες να είναι μετρήσιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς τόσο
ως προς τις τιμές βάσης, όσο και ως προς τις τιμές στόχου,
Οι τιμές – στόχοι των δεικτών να είναι εφικτό να επιτευχθούν με τους οικονομικούς πόρους
που διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες,
Οι δείκτες να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράμματος.

Τα παραπάνω κριτήρια είναι γνωστά και ως S.M.A.R.T. και χρησιμοποιούνται από το σύνολο των
μεθοδολογικών πλαισίων για την επιλογή και την περιγραφή δεικτών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη
μήτρα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της ακρίβειας των δεικτών. Στο σχήμα που ακολουθεί
απεικονίζεται η μήτρα και ο τρόπος λειτουργίας της:
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ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επενδυτική
Προτεραιότητα
Ενέργειες / Πράξεις

ΔΕΙΚΤΗΣ

Α

Δείκτης αποτελέσματος 1
Δείκτης αποτελέσματος 2
Δείκτης εκροών 1
Δείκτης εκροών 2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
Β
Γ
Δ
Ε
Στ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ /
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

[Βαθμός 1 για κάθε κριτήριο
που ικανοποιείται]

Κριτήρια:
Α : ο δείκτης είναι κατανοητός
Β : τα δεδομένα είναι εύκολα προσβάσιμα
Γ : η απαιτούμενη προσπάθεια για τη συλλογή των στοιχείων δεν απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια
Δ : τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με το δείκτη
Ε : ο δείκτης είναι μετρήσιμος
Στ : ο δείκτης δύσκολο ποσοτικοποιείται, αλλά είναι απαραίτητος και μπορεί να προσδιοριστεί με την εκτίμηση της
περιρρέουσας άποψης

Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Approach)
H Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Approach) αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία
που προβλέπει η μεθοδολογία «Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Έργου» (Project Cycle Management –
PCM) που από το 1992 αποτελεί για την Ε.Ε. ένα από τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης
Έργων και Προγραμμάτων. H Προσέγγιση Λογικού Πλαισίου αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970 και
χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό διεθνών οργανισμών, αλλά και από τις Γενικές Διευθύνσεις της
Ε.Ε. Η μέθοδος περιλαμβάνει την διεξοδική διερεύνηση και αναπαράσταση της λογικής
οποιουδήποτε έργου / προγράμματος με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός των επιδιώξεων
του έργου / προγράμματος με συστηματικό, δομημένο και λογικό τρόπο.
Η αναπαράσταση αυτή αντικατοπτρίζει τις βασικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων στόχων
/ επιδιώξεων, καθορίζει, μέσω δεικτών, τον τρόπο διερεύνησης και μέτρησης της προόδου επίτευξης
των επιδιώξεων και προσδιορίζει το σύνολο των παραδοχών, υποθέσεων και κινδύνων του
εξωτερικού περιβάλλοντος του έργου (άρα εκτός του άμεσου ελέγχου του έργου) που ενδέχεται να
επηρεάσουν την επιτυχία του.
Τα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης της λογικής του έργου περιλαμβάνονται σε μία μήτρα, που
παρουσιάζει τη δομή της λογικής της παρέμβασης (Intervention Logic) καθώς και τα ως άνω
αναφερόμενα στοιχεία. H μήτρα αυτή ονομάζεται Μήτρα Λογικού Πλαισίου (Logical Framework
Matrix) και αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αποτύπωση και τον έλεγχο της λογικής με την οποία
σχεδιάζεται ένα έργο ή πρόγραμμα.
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Λογική
Παρέμβασης

Αντικειμενικώς
Αξιολογούμενοι
Δείκτες

Πηγές
Στοιχείων
Επιβεβαίωσης

Μέσα

Κόστη

Υποθέσεις

Επιπτώσεις

Αποτελέσματα

Εκροές

Δράσεις

Προϋποθέσεις

Ενότητα 1: Αξιολόγηση του Προγράμματος
1.1: Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος
Σχετικά με την εξειδίκευση των στόχων του προγράμματος ελέγχθηκε η επιλογή των Θεματικών
Στόχων, ο προσδιορισμός των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων κάθε θεματικού Στόχου, οι Ειδικοί
Στόχοι, η δόμηση σε Άξονες Προτεραιότητας και η αντιστοίχηση κάθε Άξονα σε έναν Θεματικό Στόχο
και σε μία ή περισσότερες Επενδυτικές Προτεραιότητες αυτού. Εξετάστηκε επιπλέον εάν η
εξειδίκευση είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις της θεματική συγκέντρωσης και αν με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιμετωπίζονται συνολικά τα προβλήματα.
Επιπλέον εξετάστηκε η συνέπεια των προσδιορισθεισών αναγκών και των προκλήσεων ως προς τους
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Ελλάδα
για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, το Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης (ΣΕΣ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ).
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν Μήτρες Συνάφειας στις οποίες αποτυπώνεται τη συσχέτιση
αναγκών και προκλήσεων με τους τεθέντες στόχους και προτεραιότητες. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε
αν κατά την κατάρτιση του Προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) που αφορούν στο συντονισμό και τη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις της Ελλάδας που
απορρέουν από αυτό.
Στη συνέχεια εξετάστηκε η συνάφεια με τις προσδιορισθείσες ανάγκες και προκλήσεις
αναδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο οι τεθέντες στόχοι και οι προτεραιότητες στην εξειδίκευση
του Προγράμματος αντανακλούν τις ανάγκες, τις προκλήσεις, όσο και την ιεράρχησή τους. Για την
αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η Μήτρας Συνάφειας αποτυπώνοντας τη συνάφεια των θεματικών
στόχων / επενδυτικών προτεραιοτήτων / ειδικών στόχων του Προγράμματος με τις διαπιστωμένες
ανάγκες και προκλήσεις. εντοπίζονται ενδεχόμενες αδυναμίες και ελλείψεις του στρατηγικού
σχεδιασμού (π.χ. υπερκαλύψεις και επικαλύψεις αναγκών / στόχων, εντοπισμός υποβαθμισμένων
αναγκών, κλπ.).
Ταυτόχρονα, έγινε σύγκριση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και στόχων του Προγράμματος με
την αντίστοιχη ιεράρχηση των αναγκών και προκλήσεων βάσει αφενός της κοινωνικο-οικονομικής
ανάλυσης και αφετέρου της εξέτασης της συνέπειας των προσδιορισθεισών αναγκών και
προκλήσεων ως προς τους στόχους της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, του ΣΕΣ και του ΕΠΜ που
προηγήθηκαν. Εξετάστηκε επίσης αν οι ειδικοί στόχοι είναι επαρκώς διατυπωμένοι ώστε να
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καταδεικνύουν πως το Ε.Π. θα συνεισφέρει στους στόχους του ΕΠΜ, της Ε2020 καθώς και στην
αντιμετώπιση εθνικών / περιφερειακών αναγκών. Δόθηκε βαρύτητα στη δικαιολόγηση
συγκεκριμένων προκλήσεων - αναγκών, σε περίπτωση ενδεχόμενης απόκλισης / διαφοροποίησής
τους από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή εθνικές Αξιολογήθηκε το σκεπτικό της επιλογής αυτής,
αναφερόμενος σε άλλες εθνικές / περιφερειακές παρεμβάσεις / προγράμματα που θα τις
προσεγγίσουν, παραπέμποντας εάν χρειαστεί σε συμπληρωματική ανάλυση εθνικών ή
περιφερειακών αρχών.
Τέλος, αναδείχθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης των οριζόντιων αρχών (ισότητας φύλλων, μη διάκρισης)
στον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών.
Συνολικά χρησιμοποιηθήκαν έξι Μήτρες Συνάφειας των Αναγκών και Προκλήσεων με:
–

τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

–

το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

–

τις επιλεγείσες επενδυτικές προτεραιότητες

–

το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020

–

το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)

–

των ειδικών στόχων

και μία μεταξύ των ειδικών στόχων του προγράμματος και των στόχων του ΣΕΣ 2014-2020.
Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον τρεις πίνακες αντιστοίχησης μεταξύ:
–

των συστάσεων του Μνημονίου με τις προσδιορισθείσες ανάγκες

–

των αναγκών που σχετίζονται με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών

–

των αναγκών με τους θεματικούς στόχους, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς
στόχους.

1.2: Εσωτερική και εξωτερική συνοχή του Προγράμματος
Πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος, μέσω της
αξιολόγησης του συστήματος των θεματικών στόχων, επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών
στόχων στο οποίο εξειδικεύεται το Ε.Π. ως προς τη μεταξύ τους συνέργεια (εσωτερική συνοχή).
Χρησιμοποιήθηκε Μήτρα Συνάφειας αποτυπώνοντας την εσωτερική συσχέτιση των στόχων και των
προτεραιοτήτων της προτεινόμενης στρατηγικής μεταξύ τους.
Εκτιμήθηκε η συνέργεια και συμπληρωματικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας μεταξύ τους, καθώς
και με τους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας, ανά συγκεκριμένο ειδικό στόχο. Στο ίδιο πλαίσιο
και με την ίδια μεθοδολογία, αποτιμήθηκε η συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής στρατηγικής
επιλέξιμων περιοχών του Ε.Π. που ενδεχομένως θα καλύπτονται από κάποια Ολοκληρωμένη
Εδαφική Επένδυση (Integrated Territorial Investment, ITI) και των ειδικών στόχων των Αξόνων
Προτεραιότητας που συνεισφέρουν στην Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση.
Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκαν οι θετικές συνέργιες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των
στόχων και προτεραιοτήτων της προτεινόμενης στρατηγικής καθώς και οι αντιφάσεις και
συγκρούσεις των τεθέντων στόχων και προτεραιοτήτων μεταξύ τους αλλά και τη συνάφειά τους με
άλλα συναφή μέσα και Προγράμματα (εξωτερική συνάφεια).
Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της στρατηγικής του Προγράμματος με τους στόχους άλλων
συναφών Προγραμμάτων (εξωτερική συνοχή) εξετάστηκε επίσης με το εργαλείο της Μήτρας
Συνάφειας με το οποίο αποτυπώθηκε η βαρύτητα της συσχέτισης με την αντίστοιχη εξειδίκευση της
στρατηγικής των άλλων συν-εξεταζόμενων Προγραμμάτων, της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
Ε.Π. σε άξονες προτεραιότητας, θεματικούς στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς
στόχους. Εξετάστηκαν επίσης οι Συνέργειες με άλλα επιχειρησιακά προγράμματα του ΣΕΣ καθώς και
με προγράμματα και μέσα εκτός ΣΕΣ
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Ακολούθως εξετάστηκε η Συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε άλλες εθνικές –
περιφερειακές – τομεακές πολιτικές και συγκεκριμένα με τη/το:
–

Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση

–

Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση των ROMA

–

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και καινοτομία “HORIZON 2020”

–

Σύνδεση με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και την Εγγύηση για τη
Νεολαία.

1.3: Λογική της παρέμβασης του Ε.Π.
Αποτιμήθηκε η λογική της παρέμβασης (intervention logic) του Ε.Π. και του κάθε Άξονα
Προτεραιότητας, εξετάστηκαν οι αλλαγές στις οποίες στοχεύει το Πρόγραμμα για την επιλέξιμη
περιοχή παρέμβασής του και ο τρόπος με τον οποίο οι προτεινόμενες σε αυτό παρεμβάσεις
συνδέονται με συγκεκριμένες εκροές (outputs) και οδηγούν στα αναμενόμενα αποτελέσματα
(results) που οδηγούν στις αλλαγές αυτές.
Η Αξιολόγηση βασίστηκε στην επισκόπηση των παρεμβάσεων καθώς εξετάστηκε αν
συμπεριλήφθηκαν όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των
αποτελεσμάτων και αν οι παραδοχές πολιτικής βασίζονται σε δεδομένα. Εκτιμήθηκε η ύπαρξη
πιθανών εκροών που μπορούν να οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα ή εάν διαφορετικές
παρεμβάσεις από τις προτεινόμενες μπορούν να οδηγήσουν στις αναμενόμενες εκροές και η
καταλληλότητα των παρεμβάσεων εάν δηλαδή οι δράσεις συνεισφέρουν ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις και αποτιμήθηκε το σκεπτικό των προτεινόμενων μορφών υποστήριξης που αφορούν
επιχορηγήσεις, επιστρεπτέες ενισχύσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία ή συνδυασμό τους.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της λογικής της παρέμβασης καταρτίστηκε Πίνακας Λογικού
Πλαισίου στον οποίο εξετάστηκε η συνοχή και συσχέτιση των αναγκών, θεματικών στόχων και
επενδυτικών προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων, δεικτών αποτελέσματος, δράσεων που θα
υποστηριχθούν και δεικτών εκροών.

1.4: Οριζόντιες αρχές
Αξιολογήθηκε η επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την εφαρμογή, τήρηση και
προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, θέματα ισότητας κατά το σχεδιασμό, αν
υπήρξε διαβούλευση με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς ισότητας, αν έγιναν οι απαραίτητες
ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο στοχοθεσίας και σε επίπεδο
προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, καθώς και εάν η συνεισφορά αυτή διατυπώνεται
λεπτομερειακά και με σαφήνεια.
Εξετάστηκε η επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων και η ύπαρξη ειδικών ενεργειών για την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την παρεμπόδιση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του
Προγράμματος.
Αξιολογήθηκε εάν όλες οι ανάγκες και προτάσεις που αναπτύχθηκαν στο Ε.Π. έγιναν στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης και σε συνεργασία με (α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες
δημόσιες αρχές, (β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και (γ) φορείς που εκπροσωπούν
την κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την
προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
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Ενότητα 2: Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών και του συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης
2.1: Καταλληλότητα των προτεινόμενων δεικτών του Προγράμματος
Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του προσδιορισμού των δεικτών του Προγράμματος καθώς και τις
προβλεπόμενες σε αυτό ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων.
Οι δείκτες του Προγράμματος κρίνονται κατάλληλοι εφόσον αντανακλούν τις παρεμβάσεις και τους
στόχους των αξόνων προτεραιότητας. Πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανταπόκρισης (responsive) στην
πολιτική του Προγράμματος, δηλαδή η τιμή τους πρέπει να επηρεάζεται άμεσα από τις παρεμβάσεις
που χρηματοδοτεί ο αντίστοιχος άξονας προτεραιότητας. Ειδικά για το Πρόγραμμα εξετάστηκαν:
–

εάν οι κοινοί δείκτες εκροών έχουν επιλεγεί σε συνάφεια με τον Κανονισμό του ΕΤΠΑ και
του ΕΚΤ και με το περιεχόμενο των επενδυτικών προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων του
Προγράμματος, συμβάλλοντας στη συμπλήρωσή τους στην περίπτωση που διαπιστώσει
ελλείψεις

–

αν έχει ληφθεί υπόψη η σύσταση της ΕΕ (DG REGIO) σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των
ειδικών δεικτών αποτελέσματος κάθε Προγράμματος θα πρέπει να είναι περιορισμένος και
συγκεκριμένα να υπάρχει, αν είναι δυνατόν, μόνο ένας ειδικός δείκτης αποτελέσματος για
κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο

–

αν οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος αντικατοπτρίζουν τα σημαντικότερα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τις αλλαγές στις οποίες στοχεύουν οι άξονες
προτεραιότητας

–

αν οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος έχουν την ιδιότητα ανταπόκρισης (responsive)
στην υλοποίηση των πολιτικών των αντίστοιχων αξόνων προτεραιότητας, αν δηλαδή η τιμή
τους επηρεάζεται με τον κατά το δυνατόν αμεσότερο τρόπο από τις παρεμβάσεις που
χρηματοδοτούν οι αντίστοιχοι άξονες προτεραιότητας

–

αν οι προτεινόμενοι δείκτες εκροών είναι συναφείς με τις παρεμβάσεις του Προγράμματος

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν μήτρες αξιολόγησης SMART.

2.2: Σαφήνεια δεικτών του Προγράμματος
Αξιολογήθηκε η σαφήνεια και αξιοπιστία των δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Εξετάστηκε αν οι
προτεινόμενοι ειδικοί δείκτες του Προγράμματος είναι απολύτως σαφείς και ορισμένοι, αν ο τρόπος
με τον οποίο κάθε μεταβολή των δεικτών προς μια ορισμένη κατεύθυνση επηρεάζει ευνοϊκά ή
δυσμενώς την επίτευξη των σχετικών επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, αν οι προτεινόμενοι ειδικοί
δείκτες αποτελέσματος είναι αξιόπιστοι και στατιστικά επαληθεύσιμοι, αν προσδιορίζονται οι πηγές
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών βάσης και των τιμών-στόχων των
δεικτών αποτελέσματος και εάν αυτές είναι δημόσια διαθέσιμες.

2.3: Τιμές στόχου-βάσης
Αξιολογήθηκε η ρεαλιστικότατα των τιμών στόχου και βάσης και η δυνατότητα επίτευξής τους σε
σχέση με τους διαθέσιμους πόρους.

2.4: Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης
Αξιολογήθηκε εάν τα ορόσημα που έχουν επιλεγεί είναι κατάλληλα και συναφή με τους στόχους του
Προγράμματος και αν τα ορόσημα που έχουν επιλεγεί περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό
χρηματοοικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών / αποτελέσματος (για το χρονικό σημείο
επανεξέτασης του 2019).
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2.5: Ποιότητα-αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια
ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα
Αξιολογήθηκε η ποιότητα-αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων,
επάρκεια ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα

Ενότητα 3: Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών
3.1: Συνέπεια της κατανομής των πόρων με τους στόχους του Προγράμματος
Αξιολογήθηκε η συνέπεια των χρηματοδοτικών κατανομών του Ε.Π. σε σχέση με τους στόχους και τις
Προτεραιότητες. Αξιολογήθηκε η επάρκεια των διαθέσιμων πόρων και η κατανομή των οικονομικών
πόρων στις προτεραιότητες του Προγράμματος, η καταλληλότητα του «μείγματος πολιτικής» και
έλεγχος της τήρησης των ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Επίσης κατά πόσον οι
κατευθύνσεις της στρατηγικής του Προγράμματος συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των χωρικών
ανισοτήτων.
Εξετάστηκε εάν οι πόροι από τα επιμέρους ταμεία συνδυάζονται επαρκώς προκειμένου να
συμβάλλουν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ενότητα 4: Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’
4.1: Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’
Η αξιολόγηση αφορούσε στην εξέταση των θεματικών στόχων, επενδυτικών προτεραιοτήτων και
ειδικών στόχων του Προγράμματος, με στόχο την ανάδειξη του βαθμού στον οποίο αυτοί
ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ και συμβάλουν στους στόχους
και τις προτεραιότητες αυτής.
Εξετάστηκαν οι θεματικοί στόχοι, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Προγράμματος,
με στόχο την ανάδειξη του βαθμού στον οποίο αυτοί συμβάλλουν στους ποσοτικούς στόχους της
στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, όπως εξειδικεύονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ).
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν Μήτρες όπου αποτυπώνεται ο βαθμός συμβολής των στόχων
/ προτεραιοτήτων της προτεινόμενης στρατηγικής του Προγράμματος στους ποσοτικούς στόχους
στόχους της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020 και τα μέτρα πολιτικής του ΕΠΜ.
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10 Παράρτημα ΙΙ
10.1 Σύνοψη αλλαγών και βελτιώσεων που έγιναν στο τελικό σχέδιο
του ΠΕΠ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εκ των προτέρων
αξιολόγησης και της ΣΠΕ
ο

1 στάδιο: υποβολή 17/7/2014
Κατά τη διάρκεια της διαλογικής διαδικασίας και της συνεργασίας του Συμβούλου Αξιολόγησης με
την Ομάδα Σχεδιασμού του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, ανά
στάδιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης συμμετείχε
ενεργά:
–

στις διμερείς συναντήσεις με άλλους φορείς στο πλαίσιο των διαδικασιών συντονισμού και
διαβούλευσης

–

σε τεχνικές συναντήσεις με στελέχη της ΠΣΤΕ και στελέχη της Ομάδας Σχεδιασμού σε όλα τα
στάδια διαμόρφωσης και εξειδίκευσης της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης :
–

προέβη σε συστάσεις / προτάσεις για τη βελτίωση και ορθολογικοποίηση του σχεδιασμού
του Προγράμματος, της διαμόρφωσης της λογικής της παρέμβασης, την εξειδίκευση και
διαμόρφωση των ειδικών στόχων αλλά και τον προσδιορισμό των επιμέρους παρεμβάσεων.

–

προέβη σε συστάσεις / προτάσεις για τη βελτίωση της χρηματοδοτικής κατανομής ανά
Ειδικό Στόχο, τη διαμόρφωση και βελτίωση του συστήματος των δεικτών και τον
προσδιορισμό εκείνων των παρεμβάσεων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κάλυψη
αναγκών της ΠΣΤΕ για τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο επίδοσης.

Ειδικότερα, επιχειρώντας να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Ομάδας Σχεδιασμού για την
διατύπωση ενός κατά το δυνατό άρτιου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΣΤΕ προτάθηκαν οι
ης
ακόλουθες βελτιώσεις (επί του Σχεδίου της 26 /4/2014):
1.

Κυρίαρχη εκτίμηση του Συμβούλου Αξιολόγησης είναι ότι το ύψος των διατιθέμενων πόρων στο
ΠΕΠ είναι εξαιρετικά περιορισμένο , παρά την πλήρη κανονιστική συμμόρφωση και τη διάθεση
πόρων από εθνική συμμετοχή στο 50%. Η παράμετρος αυτή είναι καθοριστική για την ιεράρχηση
της επιλογής των επενδυτικών προτεραιοτήτων.

2.

Για τη διατύπωση της Στρατηγικής της ΠΣΤΕ προτάθηκε η βελτίωση της τεκμηρίωσης των
αναγκών της Περιφέρειας, κυρίως με εμπλουτισμό των ποσοτικών στοιχείων αλλά και η
περαιτέρω εξειδίκευσή των αναγκών αυτών σε σχέση με προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Περιφέρεια (ενδο-περιφερειακά αλλά και τοπικά). Προτάθηκε επίσης η σύντομη αναφορά της
υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα συμπεράσματα – αποτελέσματα.

3.

Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος θα πρέπει να είναι σαφέστερη. Η διατύπωση
κυρίως των Ειδικών Στόχων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφής και ακριβής ενώ θα πρέπει να
αντιστοιχείται με δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια
SMART. Για το λόγο αυτό και προτάθηκε η αναδιατύπωση συγκεκριμένων ειδικών στόχων και
δεικτών αποτελέσματος. Η αιτιολόγηση της μη επιλογής συγκεκριμένων επενδυτικών
προτεραιοτήτων θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί.

4.

Το πλήθος των ειδικών στόχων είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης πρότεινε τη
την επανεξέταση του συστήματος των ειδικών στόχων ώστε αυτό να είναι περισσότερο
συνεκτικό. Αυτό υποστηρίζεται και από το γεγονός των ιδιαίτερα περιορισμών πόρων που δεν
επαρκούν για να καλύψουν τόσο μεγάλη έκταση διαφορετικών παρεμβάσεων.

5.

Τα αναφερόμενα στους στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας προτείνεται να υποστηρίζονται
από τους ειδικούς στόχους και μετέπειτα από τις δράσεις που ακολουθούν. Εάν πρόκειται να
υποστηριχθούν από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα ή πόρους προτάθηκε να αναφέρεται
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εκτενώς και να επισημαίνεται η διασύνδεσή τους με τους στόχους του εκάστοτε Προγράμματος
(Αξιολόγηση της ανάλυσης του Προγράμματος ως προς τη συμβολή του ΠΕΠ σε άλλες εθνικέςπεριφερειακές-τομεακές πολιτικές).
6.

Πριν από την επιλογή των ειδικών στόχων, και για κάθε ειδικό στόχο, προτάθηκε ότι θα πρέπει
να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση και εάν είναι δυνατό με ποσοτικά- συγκριτικά στοιχεία που να
αποδεικνύουν την αναγκαιότητα και το λόγο επιλογής του. Πιθανώς θα διευκόλυνε η δομική
αναδιάρθρωση ώστε μετά από τα γενικά στοιχεία η τεκμηρίωση να προηγείται του κάθε ειδικού
στόχου ξεχωριστά.

7.

Οι τίτλοι (και το περιεχόμενο) των ειδικών στόχων προτάθηκε, κατά το δυνατό, να οδηγούν σε
περαιτέρω εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας στην οποία βασίζονται ή αξιοποιούν.
Κρίθηκε σκόπιμο αυτοί να σχετίζονται με μετρήσιμα αποτελέσματα –στόχους ώστε να
διευκολύνεται και η ανάπτυξη του συστήματος των δεικτών.

8.

Προτάθηκε να αποτυπωθεί η σχέση του ΠΕΠ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων και άλλων Ε.Π. του
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης).

9.

Προτάθηκε να αποτυπωθεί η συμβολή του ΠΕΠ σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές
πολιτικές (π.χ. Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση των ROMA, HORIZON 2020, πρόγραμμα
για την αγροτική ανάπτυξη κλπ).

10. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων είναι πιθανό να μη μπορεί να υλοποιηθεί μεγάλο
μέρος των προτεινόμενων δράσεων. Προτάθηκε η περαιτέρω επικέντρωση των δράσεων του
Προγράμματος και η ιεράρχησή τους.
11. Για τον ίδιο λόγο, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης πρότεινε τη διερεύνηση χρήσης συμπληρωματικών
χρηματοδοτικών μέσων, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά χρηματοδότηση επιχειρήσεων, έργα
που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμη αστική
ανάπτυξη. Η αξιοποίηση ανακυκλούμενων πιστώσεων προτάθηκε να διερευνηθεί περαιτέρω.
12. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης έκρινε περιοριστική την ανυπαρξία πόρων στο Θεματικό Στόχο 8,
ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης και της ΟΧΕ. Για το λόγο
αυτό ανέπτυξε σκεπτικό με το οποίο πρότεινε τη μεταφορά πόρων στο ΘΣ8. Πρωτίστως
προτάθηκε η διερεύνηση διασφάλισης πόρων από το Τομεακό Πρόγραμμα.
13. Οριζόντιες αρχές: προτάθηκε να τονιστούν και να αναλυθούν περισσότερο οι στόχοι, ειδικοί
στόχοι και δράσεις και γενικά η συμβολή του ΠΕΠ στις τρεις οριζόντιες αρχές, διάσταση του
φύλου, μη διακρίσεις, αειφορία.
14. Κριτήρια διαχωρισμού: Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης επισήμανε την ανάγκη αναφοράς των
κριτηρίων διαχωρισμού, όπου υφίσταται συνέργια με τομεακές πολιτικές και παρεμβάσεις
άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων.
15. Χωρικά. Οι ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη προτάθηκε να περιοριστούν
σε δύο ολοκληρωμένες (Χαλκίδα, Λαμία). Ταυτόχρονα, οι ΟΧΕ πιθανώς θα πρέπει νε επεκταθούν
και σε άλλες α) στη εμπορική –βιομηχανική αξιοποίηση του άξονα Οινόη-Λαμία-Στυλίδα β)
τουριστική αξιοποίηση Ιτέας –Δελφών με την αναβάθμιση του Λιμένα η οποία θα πρέπει να
αναλυθεί γ) εμπορική-τουριστική αξιοποίηση του τετράπολου Δελφοί- Ορχομενός-ΘήβαΕρέτρια κλπ.
16. Ειδικά για την α) χωρική προτάθηκε η διερεύνηση διαπεριφερειακής συνεργασίας με την
Περιφέρεια Αττικής.
17. Για τις δράσεις που αφορούν στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
ΤΑΠΤοΚ εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται η περαιτέρω εξειδίκευσή τους.
18. Διακρατικότητα: Προτάθηκε από το Σύμβουλο Αξιολόγησης η διερεύνηση της δυνατότητας
προσδιορισμού δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα από διακρατική συνεργασία
κυρίως για τους Θεματικούς Στόχους και 1 και 9, και κυρίως λόγω ανάγκης μεταφοράς
τεχνογνωσίας.
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Για κεφάλαια και σημεία του κειμένου για τα οποία δεν υπήρχε εκτενές ή ειδικό περιεχόμενο, ο
Σύμβουλος Αξιολόγησης επεσήμανε τις βασικές αρχές βάσει των οποίων αυτό θα έπρεπε να
αναπτυχθεί.

Σε σχέση με τις προτάσεις του Σύμβουλου Αξιολόγησης, και με κείμενο αναφοράς το Σχέδιο του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος με ημερομηνία 8/7/2014, επισημαίνονται οι
ακόλουθες βελτιώσεις/μεταβολές:
1.

Σε ότι, αφορά στη στρατηγική, την τεκμηρίωσή και την εξειδίκευση της, σε σημαντικό βαθμό
έχουν υιοθετηθεί οι υποδείξεις της αξιολόγησης.

2.

Το ίδιο συμβαίνει για τη διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης και τη διατύπωση και το
περιεχόμενο της μεγάλης πλειοψηφίας των ειδικών στόχων.

3.

Έχουν διατυπωθεί οι συνέργειες με ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Απαιτείται εντούτοις να
γίνει επιπρόσθετη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι συνέργειες αυτές.

4.

Έχει συμπεριληφθεί Άξονας που αντιστοιχεί στο ΘΣ8 (ΕΚΤ) με μεταφορά πόρων από το ΘΣ9.

5.

Παρά το ότι το πλήθος των ειδικών στόχων παραμένει μεγάλο, κυρίως λόγω του εύρους των
παρεμβάσεων, έχει βελτιωθεί η επικέντρωση σε ειδικούς στόχους, ως προς τη διαθεσιμότητα
των χρηματοδοτικών πόρων. Δεν ήταν προς το παρόν δυνατόν να διερευνηθεί η συνεργατική
χρήση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών μέσων.

6.

Υφίσταται ακόμη σε σχεδιασμό το σύστημα δεικτών, κυρίως ως προς την ποσοτικοποίησή του.

7.

Το ίδιο ισχύει και για τα κριτήρια διαχωρισμού, κυρίως σε επίπεδο συντονισμού με τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα.

8.

Σε σχέση με την ΟΧΕ, διαφαίνεται ότι προκρίνεται ως εξέχουσα μία ολοκληρωμένη παρέμβαση:
α) στη εμπορική –βιομηχανική αξιοποίηση του άξονα Οινόη-Λαμία-Στυλίδα. Η παρέμβαση αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

9.

Δεν ήταν προς το παρόν δυνατόν να διερευνηθεί η αξιοποίηση διαπεριφερειακών δράσεων,
κυρίως γιατί αυτό απαιτεί σειρά διοικητικών πράξεων. Λόγω χρόνου μεταφέρεται ως
προτεραιότητα.

10. Σε σχέση με τις οριζόντιες αρχές έχουν υιοθετηθεί οι υποδείξεις της αξιολόγησης.
11. Σε σχέση με τις δράσεις διακριτικότητας, δεν ήταν δυνατόν προς το παρόν αυτό να εξειδικευθεί.
12. Το ίδιο ισχύει και για την εξειδίκευση των δράσεων ΤΑΠΤοΚ.
ο

2 στάδιο: υποβολή 17/11/2014
Κατά το δεύτερο στάδιο η συμβολή του ΣΑ λειτούργησε περισσότερο στο πλαίσιο ενεργούς
συμμετοχής στην ΟΕ για την διαμόρφωση του Προγράμματος, σε συνέχεια των παρατηρήσεων της
ΕΕ επί του σχεδίου ΕΠ που κατατέθηκε στις 17/7/2014 στην Ε.Ε. Ο Σύμβουλος:
1.

Αποκωδικοποίησε τις παρατηρήσεις και συνέδραμε στη βελτίωση της λογικής της παρέμβασης
του Προγράμματος, τις οποίες και συζήτησε με την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)

2.

Συμμετείχε στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας με εκπροσώπους της ΕΕ για τη διαμόρφωση
της νέας επικαιροποιημένης έκδοσης του Προγράμματος

3.

Συνεργάστηκε με την Ομάδα Εργασίας της ΑΑ και τον τεχνικό Σύμβουλο του Προγράμματος και
συνέδραμε στην προσαρμογή και εξειδίκευση του συστήματος δεικτών βάσει της αποδελτίωσης
σχετικών κειμένων, μεθοδολογικών εγγράφων και Οδηγιών της ΕΕ

4.

Συνέδραμε στην ποσοτικοποίηση του συστήματος των δεικτών αξιοποιώντας διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία, μελέτες και πηγές

5.

Συνέδραμε στη σύνταξη μεθοδολογικού εγγράφου για τους δείκτες του Προγράμματος
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6.

Συνέδραμε στη σύνταξη του πρόσθετου εγγράφου για το πλαίσιο επίδοσης του Προγράμματος

7.

Συνέδραμε στη σύνταξη του πρόσθετου έγγραφου, σχετικού με την εκπλήρωση της
Αιρεσιμότητας 7 : EAC7 INDICATORS , OTHER MS DOCUMENT.
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