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Συνολική αποτύπωση  

Η συνολική εικόνα της προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων που έχουν 

ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 – 2020 έχει ως εξής : 

 ΕΤΠΑ – Ταμείο Συνοχής  

 7 θεματικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται πλήρως (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.: 5) 

 6 θεματικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται μερικώς (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.:  5) 

 2 θεματικές αιρεσιμότητες δεν εκπληρώνονται (κατά την έγκριση των Ε.Π.: 

5) 

 ΕΚΤ 

 8 θεματικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται πλήρως (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.: 3) 

 5 θεματικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται μερικώς (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.: 10) 

 ΕΓΤΑΑ 

 2 θεματικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται πλήρως (κατά την έγκριση του 

Ε.Π.: 2) 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

 5 γενικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται πλήρως (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.: 5) 

 2 γενικές αιρεσιμότητες εκπληρώνονται μερικώς (κατά την έγκριση των 

Ε.Π.: 1) 

 1 γενική αιρεσιμότητα δεν εκπληρωνόταν κατά την έγκριση των Ε.Π.  

 

Στον Πίνακα Ι παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση της εκπλήρωσης του συνόλου των 

εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων όπως αποτυπώνεται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα καθώς και της προόδου εκπλήρωσης.  

Στον Πίνακα ΙΙ (Θεματικές αιρεσιμότητες) & Πίνακα ΙΙΙ (Γενικές αιρεσιμότητες) 

παρουσιάζεται η πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων με βάση 

τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης, η εκτιμώμενη 

ημερομηνία εκπλήρωσης όπως έχει αποτυπωθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα, οι νέες 

εκτιμώμενες ημερομηνίες εκπλήρωσης όπου είναι αυτό δυνατό και οι φορείς που είναι 

αρμόδιοι για την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων που δεν εκπληρώνονται ή 

εκπληρώνονται μερικώς.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 1 

Θεματικές ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ Σύνολο 

ΕΤΠΑ, Ταμείο 
Συνοχής 

5 5 5 

15 

7 6 2 

ΕΚΤ 

3 10 0 

13 

8 5 0 

ΕΓΤΑΑ 

2 0 0 

2 

2 0 0 

Σύνολο Θεματικών 
αιρεσιμοτήτων  

10 15 5 

30 

17 11 2 

Γενικές 
5 1 1 

7 
5 2 0 

Σύνολο 

αιρεσιμοτήτων 

15 16 6 
37 

22 13 2 

 

  

                                                           
1
 Στην πρώτη σειρά ανά ομάδα αιρεσιμοτήτων, αποτυπώνεται η εκπλήρωση κατά την έγκριση 

των ΕΠ ενώ στη δεύτερη σειρά η τρέχουσα κατάσταση με βάση την αυτοαξιολόγηση της χώρας.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1.1 Η ύπαρξη μιας εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής 
ευφυούς εξειδίκευσης  σε 
συνάφεια με το Εθνικό 
Πρόγραμμα  Μεταρρυθμίσεων, 
η οποία  να προκαλεί μόχλευση 
στην ιδιωτική δαπάνη για 
έρευνα και καινοτομία και να 
συνδέεται με την καλή επίδοση 
των εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και 
καινοτομίας  

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΝΑΙ 

 

1. Να υφίσταται εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία: 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

28/2/2015 Διαχειριστικές Αρχές 
Ε.Π. & ΓΓΕΤ 

 Οι στρατηγικές για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση (Εθνική 
και 13 Περιφερειακές) έχουν 
καταρτιστεί και έχουν 
αποσταλεί στην Ε.Ε.  

 Οι υπηρεσίες της Ε.Ε. έχουν 
αποστείλει σχετικές 
επιστολές (14) με βάση τις 
οποίες υπάρχει συμφωνία με 
την Ελλάδα ως προς την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων 
της αιρεσιμότητας. 

 Ο μηχανισμός 
παρακολούθησης είναι υπό 
διαμόρφωση  

 

2. βασίζεται σε SWOT ή 
παρεμφερή ανάλυση για τη 
συγκέντρωση των πόρων σε 
περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας 

NAI   

3. περιγράφει μέτρα για την 
ενθάρρυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε Ε&ΤΑ 

OXI 

ΝΑΙ 

  

4. περιέχει μηχανισμό 
παρακολούθησης 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

  

5. Έχει εγκριθεί πλαίσιο που 
περιγράφει τους διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς πόρους για την 
έρευνα και καινοτομία 

NAI   

1.2 Η ύπαρξη πολυετούς σχεδίου 
για τον προϋπολογισμό 
κόστους και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων 

ΟΧΙ Να  έχει υιοθετηθεί ένα ενδεικτικό 
πολυετές σχέδιο για τον 
προϋπολογισμό κόστους και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για 
επενδύσεις που σχετίζονται με της 
προτεραιότητες της ΕΕ και όπου 
είναι εφικτό με τις προτεραιότητες 
του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Φόρουμ για της Ερευνητικές 
Υποδομές (European Strategy Forum 
on Research Infrastructures – ESFRI) 

ΟΧΙ 20/2/2015 Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

 Η ΓΓΕΤ προετοίμασε κείμενα 
αναφοράς για την κάλυψη 
των απαιτήσεων της 
αιρεσιμότητας 1.2 τα οποία 
απεστάλησαν στην Ε.Ε. για 
διαβούλευση στις 
18/01/2016.  

 Δόθηκαν κατευθύνσεις από 
την ΕΕ για την 
οριστικοποίηση του 
πολυετούς σχεδίου των 
ερευνητικών υποδομών σε 
απόλυτη συνέργεια με την 
εθνική στρατηγική, ευφυούς 
εξειδίκευσης. 

 Εγκρίθηκε ο κατάλογος των 
20 Υποδομών Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας του Εθνικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Οδικού Χάρτη με βάση 
κριτήρια συνάφειας με την 
Εθνική Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης με την ΥΑ του 
αν. Υπουργού (Α.Π. 58269/ 
06.04.2016) 

 Αναμένεται επιστολή της ΕΕ 
για την αποδέσμευση του 
50% των πόρων της 
Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 1α στο 
ΕΠΑΝΕΚ. 

 
Η ΕΑΣ είναι σε διαβούλευση με 
την ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
αιρεσιμότητας στα ΠΕΠ. 
 
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωσης: 30/ 11/2016 

2.1 Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 
για την ψηφιακή ανάπτυξη με 
στόχο την ενθάρρυνση 
οικονομικά προσιτών, καλής 
ποιότητας και διαλειτουργικών 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ 
ιδιωτικών και δημόσιων 
υπηρεσιών και αύξηση του 
βαθμού χρήσης τους από τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 
των ευάλωτων ομάδων, τις 
επιχειρήσεις και τη δημόσια 
διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών διασυνοριακής 
συνεργασίας 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. Να  υφίσταται στρατηγικό 
πλαίσιο στρατηγικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη, για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο της 
εθνικής ή της περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη 
εξειδίκευση, το οποίο 
περιλαμβάνει: 

NAI   Το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης 
των ενεργειών που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο Δράσης 
της αιρεσιμότητας παρουσιάζει 
σημαντική υστέρηση.  
  
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού είναι 
σε διαβούλευση με την ΕΕ για την 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
και την επίλυση των θεμάτων 
που συνδέονται με τη σχετική 
αυτοδέσμευση που έχει 
ενσωματωθεί στα ΕΠ και 
εμποδίζει την υλοποίηση των 
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 
2β και 2γ.  
 

2. προϋπολογισμό και ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω ανάλυσης SWOT 
ή παρεμφερούς ανάλυσης, 
σύμφωνα με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη 

ΟΧΙ 31/3/2015  Γενική 
Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων  

 Γενική 
Γραμματεία 
Δημοσίων 
Επενδύσεων - 
ΕΣΠΑ 

3. θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί ανάλυση όσον 
αφορά την εξισορρόπηση της 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

υποστήριξης της ζήτησης και 
της προσφοράς τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 

4. δείκτες για τη μέτρηση της 
προόδου των παρεμβάσεων σε 
τομείς όπως ου ψηφιακός 
γραμματισμός, η ηλεκτρονική 
ένταξη, η ηλεκτρονική 
προσβασιμότητα και η πρόοδος 
της ηλεκτρονικής υγείας, εντός 
των ορίων του άρθρου 168 
ΣΛΕΕ, που ευθυγραμμίζονται, 
κατά περίπτωση, με τις  
Yυφιστάμενες συναφείς 
τομεακές, ενωσιακές, εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές 

ΝΑΙ   

 5. αξιολόγηση των αναγκών για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων 
στις ΤΠΕ 

ΟΧΙ  31/3/2015  Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων  

 Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων 
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

2.2 Υποδομή δικτύων 
πρόσβασης της γενιάς (NGA): 
Η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών σχεδίων NGA 
που λαμβάνουν υπόψη της 
περιφερειακές δράσεις για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για την πρόσβαση υψηλής 
ταχύτητας στο διαδίκτυο, που 
εστιάζονται σε περιοχές της 
οποίες η αγορά δεν μπορεί να 
παρέχει ανοικτή υποδομή με 
προσιτό κόστος και σε 
ικανοποιητική ποιότητα, 
σύμφωνα με της κανόνες 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΝΑΙ 

1. Να έχει καταρτισθεί ένα εθνικό 
ή/και περιφερειακό σχέδιο για 
Υποδομές Ψηφιακής Πρόσβασης 
Της Γενιάς που να περιλαμβάνει: 

ΟΧΙ  

ΝΑΙ 

31/3/2015 Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας. 
αναρτήθηκε σχετική επιστολή 
στην SFC με την οποία αίρεται η 
αυτοδέσμευση που αφορά την 
επενδυτική προτεραιότητα 2α. 

2. σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές 
το οποίο θα βασίζεται σε μία 
οικονομική ανάλυση και θα 
λαμβάνει υπόψη τις 
υφιστάμενες δημόσιες και 
ιδιωτικές υποδομές και τα 
δημοσιευμένα σχέδια ιδιωτικών 
επενδύσεων 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

 Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

3. βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα 
που ενισχύουν τον ανταγωνισμό 
και παρέχουν πρόσβαση σε 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ανταγωνισμού και κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ και 
παρέχουν προσβάσιμες 
υπηρεσίες της ευάλωτες 
ομάδες. 

προσβάσιμες, προσιτές σε 
κόστος, ποιοτικές υποδομές και 
υπηρεσίες που έχουν λάβει 
μέριμνα ως προς τις μελλοντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις 

4. μέτρα για την ενεργοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων 

 

ΝΑΙ  Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

3.1 Υλοποίηση συγκεκριμένων 
ενεργειών για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας 
λαμβάνοντας υπόψη την 
«Πράξη για της Μικρές 
Επιχειρήσεις» [Small Business 
Act (SBA)] 

ΝΑΙ 

 

1. Οι συγκεκριμένες ενέργειες 
είναι: 
Μέτρα για τη μείωση του 
κόστους και  του χρόνου 
ίδρυσης επιχειρήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους του Small Business 
Act  

ΝΑΙ    

2. Μέτρα για την χορήγηση 
αδειών έναρξης και 
άσκησης της ειδικότερης 
δραστηριότητας της 
επιχειρήσεις 

ΝΑΙ   

3. Η ύπαρξη ενός μηχανισμού 
για την παρακολούθησης 
της εφαρμογής των μέτρων 
του SBA τα οποία υπάρχουν 
και αξιολογούν την 
επίπτωση στις ΜΜΕ 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

4.1. Υλοποίηση ενεργειών για την 
προώθηση οικονομικά 
αποτελεσματικών βελτιώσεων 
στην αποδοτικότητα της 
χρήσης ενέργειας από της 
τελικούς χρήστες καθώς και για 
την προώθηση οικονομικά 
αποτελεσματικών επενδύσεων 
στην Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση 
κτηρίων.  

ΜΕΡΙΚΩΣ 1. Θέσπιση μέτρων για τη 
διασφάλιση των ελάχιστων 
απαιτήσεων που αφορούν στην 
ενεργειακή απόδοση κτηρίων 
σύμφωνα με το Άρθρο 3, το 
Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2010/31/ΕΕ 

ΟΧΙ 30/9/2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Δ/νση 
Ενεργειακών 
Πολιτικών και 
Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας 

 Συστάθηκε Επιτροπή 
Συντονισμού για την 
επικαιροποίηση της εθνικής 
νομοθεσίας για την 
ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 
170914/109 22/01/2016)  

 Εκπονούνται οι 3 εκθέσεις 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
(μονοκατοικίες, 
πολυκατοικίες, γραφεία).  

 Η έκθεση για τις 
μονοκατοικίες θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι 
30/4/2016.  

 Η έκθεση για τις 
πολυκατοικίες θα 
ολοκληρωθεί μέχρι 
22/5/2016 και η έκθεση για 
τα γραφεία μέχρι τις 
15/6/2016.  

 Με βάση τα αποτελέσματα 
των εκθέσεων θα 
αποφασιστεί αν απαιτείται 
τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ.  

 
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωσης: 30/ 6/2016  

2. Λήψη μέτρων για τη θέσπιση 
της συστήματος πιστοποίησης 
της ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 
11 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

ΝΑΙ    

3. Μέτρα  για τη διασφάλιση 
στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση, 

ΟΧΙ  

[ΝΑΙ] 

 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Δ/νση 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου.  

Η κατάρτιση μέτρων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ· του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 

Ενεργειακών 
Πολιτικών και 
Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας 

ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 
2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.  

4. Μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 13 
της Οδηγίας 2006/32/EΚ για 
την αποδοτικότητα της χρήσης 
ενέργειας από της τελικούς 
χρήστες και για της ενεργειακές 
υπηρεσίες, έτσι ώστε να 
διασφαλισθεί η προμήθεια 
ατομικών μετρητών σε τελικούς 
καταναλωτές, κατά το μέτρο 
που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
οικονομικά εύλογο και σε 
αναλογική σχέση με την πιθανή 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΝΑΙ    

4.2 Υλοποίηση ενεργειών για την 
προώθηση υψηλής 
αποδοτικότητας 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού.  

ΝΑΙ 
— Οι ενέργειες είναι:  

1. Η υποστήριξη της 
συμπαραγωγής να βασίζεται 
στη ζήτηση χρήσιμης 
θερμότητας και στην πρωτογενή 
εξοικονόμηση ενέργειας 
σύμφωνα με τα Άρθρα 7.1 και 
9.1. (α) και (β) της Οδηγίας 
2004/8/EΚ). 

ΝΑΙ    

2. τα Κράτη Μέλη ή οι αρμόδιοι 
φορείς της να έχουν αξιολογήσει 
το υφιστάμενο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά 
με της διαδικασίες χορήγησης 
έγκρισης  ή της λοιπές 
διαδικασίες έτσι ώστε:  

o να  ενθαρρύνουν το σχεδιασμό 
μονάδων συμπαραγωγής που θα 
μπορούν να καλύψουν την 
οικονομικά 

NAI    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

εύλογη/δικαιολογημένη ζήτηση 
για «χρήσιμη» παραγωγή 
θερμότητας και να αποφύγουν 
την περιττή/περισσότερη από 
την αναγκαία παραγωγή 
θερμότητας  

o μείωση των κανονιστικών και 
μη κανονιστικών εμποδίων για 
την αύξηση της συμπαραγωγής. 

4.3 Υλοποίηση ενεργειών για την 
προώθηση της παραγωγής και 
διανομής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.  

ΝΑΙ 1. Να  έχουν διαμορφωθεί διαφανή 
σχήματα υποστήριξης να 
διασφαλίζεται προτεραιότητα 
πρόσβασης στο ηλεκτρικό 
δίκτυο ή εγγυημένη πρόσβαση 
και προτεραιότητα στη διανομή, 
να έχουν διαμορφωθεί 
τυποποιημένοι κανόνες σχετικά 
με την κατανομή και τον 
επιμερισμό του κόστους των 
τεχνικών προσαρμογών που να 
έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα 
με το Άρθρο 14 (1), τα Άρθρα 16 
(2) και 16 (3) της Οδηγίας 
2009/28/EΚ. 

ΝΑΙ    

2. Το Κράτος-Μέλος να έχει 
υιοθετήσει ένα εθνικό σχέδιο 
δράσης για την ανανεώσιμη 
ενέργεια σύμφωνα με το Άρθρο 
4 της Οδηγίας 2009/28/EΚ. 

ΝΑΙ    

5.1 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Εθνικές ή 
περιφερειακές εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας για την 
διαχείριση φυσικών 
καταστροφών λαμβάνοντας 
υπόψη την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή  

ΝΑΙ — Να έχει καταρτισθεί μία εθνική ή 
περιφερειακή εκτίμηση 
επικινδυνότητας με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

ΝΑΙ   Για την τεκμηρίωση της κάλυψης 
των ειδικών κατευθύνσεων  που 
έχουν ενσωματωθεί στα ΕΠ και 
αφορούν την υλοποίηση του ΘΣ5, 
θα αποσταλεί σχετική επιστολή 
στην ΕΕ. 

2. Περιγραφή της διαδικασίας, της 
μεθοδολογίας, των μεθόδων και 
των μη ευαίσθητων δεδομένων 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

που χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας 
καθώς της και τα βασιζόμενα 
της σχετικές επικινδυνότητες 
κριτήρια για την ιεράρχηση των 
επενδύσεων 

3. Περιγραφή σεναρίων  ενός μόνο  
κινδύνου και πολλαπλών 
κινδύνων 

 

ΝΑΙ    

4. Να έχουν ληφθεί υπόψη, όπου 
απαιτούνται, οι εθνικές 
στρατηγικές προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή 

ΝΑΙ    

5.2 Καλές Γεωργικές και 
Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
(ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού 
(ΕΕ) 1306/2013 και σε εθνικό 
επίπεδο. 

 ΝΑΙ 1. Τα  πρότυπα ΚΓΠΣ 
καθορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία και 
προσδιορίζονται στα 
προγράμματα Τελικ 

ΝΑΙ    

6.1 Τομέας υδατικών πόρων: 
Ύπαρξη (α) τιμολογιακής 
πολιτικής για το νερό που θα 
παρέχει επαρκή κίνητρα της 
χρήστες για την αποδοτική 
χρήση υδατικών πόρων και (β) 
μιας επαρκούς συνεισφοράς 
των διαφορών χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών 
ύδρευσης σε ποσοστό που θα 
καθορισθεί στα εγκεκριμένα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών, για 
επενδύσεις που υποστηρίζονται 

ΟΧΙ 1. Σε τομείς που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
και Ταμείο Συνοχής, το Κράτος 
Μέλος να έχει διασφαλίσει τη 
συνεισφορά των επιμέρους 
χρήσεων νερού στην ανάκτηση 
του κόστους των υπηρεσιών 
νερού  ανά τομέα, σύμφωνα με 
το Άρθρο 9, παράγραφος 1, 
πρώτο εδάφιο της Οδηγίας 
2000/60/EΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη, όπου απαιτείται, των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
και οικονομικών επιπτώσεων 
της αποκατάστασης καθώς και 

ΟΧΙ H τελική 
διαμόρφωση και 
έγκριση της 
τιμολογιακής 
πολιτικής για την 
ύδρευση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως 
τις 30/4/2016 και 
για τις λοιπές 
χρήσεις ύδατος 
μέχρι 30/9/2016. 

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων/ 
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων 

 Υλοποιούνται οι ενέργειες 
που έχουν αποτυπωθεί στο 
Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα  

 Η μελέτη για την 
τιμολογιακή πολιτική για 
όλες τις χρήσεις έχει 
εκπονηθεί υπό την επίβλεψη 
της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων.  

 25/11/2015: Συγκροτήθηκε 
η Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων.  

 22/4/2016: Ολοκληρώθηκε 
η διαβούλευση  με τη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

από Προγράμματα τις γεωγραφικές και κλιματικές 
συνθήκες της περιφέρειας ή των 
περιφερειών τις οποίες αφορά. 

 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων  

 30/4/2016: Τελική 
διαμόρφωση τιμολογιακής 
πολιτικής για όλες τις 
χρήσεις του νερού  

 30/5/2016: εκτιμάται ότι θα 
εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης της 
τιμολογιακής πολιτικής για 
όλες τις χρήσεις του νερού.  

2. Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού για 
την περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 
13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

ΟΧΙ 31/3/2015 : 
Ολοκλήρωση και 
έγκριση των 
Σχεδίων Διαχείρισης 
για τα Υδατικά 
Διαμερίσματα  
31/12/2015 : 2ος 
κύκλος Σχεδίων 
Διαχείρισης για τα 
Υδατικά 
Διαμερίσματα 

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων  
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων 

 Με Αποφάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων έχουν 
εγκριθεί  τα 14 Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής (Αττικής, Ανατ. 
Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας 
Πελοποννήσου, Ανατολικής 
Πελοποννήσου, Δυτικής 
Πελοποννήσου, Ηπείρου, 
Θράκης και Ανατολικής, 
Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, Δυτικής 
Στερεάς, Θεσσαλίας, Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου).  

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
άρσης της αυτοδέσμευσης 
για τα Π.Ε.Π. Κρήτης, 
Βορείου Αιγαίου και  Νοτίου 
Αιγαίου με σχετική επιστολή 
της ΕΕ 
(Ares(2016)1914922- 
22/04/2016). 

 Ο 2ος κύκλος των ΣΔΛΑΠ θα 
γίνει με 7 διαγωνισμούς που 
είναι σε εξέλιξη: 

— Η υποβολή των 
προσφορών έληξε στις 
21/01/2016.   

— Ολοκληρώθηκε η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών στους 4 
διαγωνισμούς  που 
καλύπτουν τα 8 από τα 
14 Υδατικά Διαμερίσματα 
(3 ΥΔ Πελοποννήσου, 1 
Αιγαίου, 1 Κρήτης, 3 ΘΕ, 
ΗΠ, ΔΣΕ) 

— Σε φάση αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών 
στους 3 διαγωνισμούς 
που καλύπτουν τα 
υπόλοιπα 6 ΥΔ (ΑΜΘ, 
ΚΔΜΑ, ΑΣΕ – Αττική) 

 

Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωσης: 31/ 12/2016 

6.2 Προώθηση οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων στον τομέα 
αποβλήτων, ιδίως με την 
ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την 
Οδηγία 2008/98/EC για τα 
απόβλητα και σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. Να  έχει υποβληθεί προς την 
Επιτροπή έκθεση προόδου ως 
προς τους στόχους του Άρθρου 
11 της Οδηγίας 2008/98/EΚ και 
ως προς τις στοχευμένες 
ενέργειες για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στο άρθρο 
11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

ΝΑΙ    

3. Να  υπάρχει ένα ή περισσότερα 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Άρθρου 28 της Οδηγίας 
2008/98/EΚ. 

ΟΧΙ ΕΣΔΑ: 15/3/2015 
ΠΕΣΔΑ: 30/9/2015 
 
 
 

  

 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας/Διεύθυνσ
η Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους & 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων/Τμήμα 
Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων 

 Οι αρμόδιοι φορείς 
για την εκπόνηση 

Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.a
spx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabi
d=238&language=el-GR. 
 
Το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης 
των ενεργειών που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο Δράσης 
της αιρεσιμότητας παρουσιάζει 
υστέρηση σε σχέση με την 
έγκριση των ΠΕΣΔΑ.  
 
 Οι απαιτήσεις της 

αυτοδέσμευσης έχουν 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

και υλοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ 
(Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του 
Ν_4071/2012, 
Περιφέρειες ) 

εκπληρωθεί. 
 Αναρτήθηκε η επιστολή για 

άρση της αυτοδέσμευσης  
στις 11/2/2016. 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
άρσης της αυτοδέσμευσης 
για τα 7 ΠΕΠ και το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετική 
επιστολή της ΕΕ (Ares(2016) 
1914882 – 22/04/2016.  

 Η άρση της αυτοδέσμευσης 
για το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, 
δεδομένου ότι στη σχετική 
διατύπωση της 
αυτοδέσμευσης γίνεται 
αναφορά και στον ΠΕΣΔΑ.  

 Η διαδικασία υποβολής, 
έγκρισης και υιοθέτησης των 
ΠΕΣΔΑ είναι σε εξέλιξη.  
Έχουν υποβληθεί 11 
φάκελοι ΠΕΣΔΑ στην 
αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΝ. Δεν έχει υποβληθεί 
φάκελος για την Περιφέρεια  
Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων.  

 
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωσης : 31/10/2016 

4. Το Κράτος Μέλος να έχει 
θεσπίσει προγράμματα 
πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, όπως απαιτείται 
από τον Άρθρο 29 της Οδηγίας. 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

 ΥΠΑΠΕΝ/Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους & 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων/Τμήμα 
Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών Αποβλήτων 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου. 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
έχει ολοκληρωθεί και έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας με ημερομηνία 
31/12/2014. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

5. Να  έχουν υιοθετηθεί τα 
αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξη του στόχου της 
επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης έως το 2020, 
σύμφωνα με το Άρθρο 11.2 της 
Οδηγίας 2008/98/EΚ 

OXI 30/9/2015 ΥΠΑΠΕΝ/Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους & 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων/Τμήμα 
Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών Αποβλήτων 

• Τα μέτρα για την επίτευξη 
του στόχου της 
ανακύκλωσης έως το 2020 
υπάρχουν στο Ν. 4042 αλλά 
διαχέονται και σε άλλα 
νομοθετήματα. 
Περιγράφονται στον ΕΣΔΑ 
και εξειδικεύονται στους 
ΠΕΣΔΑ 

 
Η εκπλήρωση του κριτηρίου 
ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα 
των ΠΕΣΔΑ. 

6.3 Ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσματα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα: 
οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσματα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο 

ΝΑΙ 

 

1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για 
τα λιπάσματα και τα 
φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013 καθορίζονται στα 
προγράμματα 

ΝΑΙ    

7.1 

 

Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 
μεταφορών σύμφωνα με το 
θεσμικό σύστημα των κρατών 
μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και 
βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ. 

ΟΧΙ 

[ΜΕΡΙΚΩΣ] 

 

1. Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για 
τις επενδύσεις μεταφορών το 
οποίο ικανοποιεί τις νομικές 
απαιτήσεις για στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και το 
οποίο καθορίζει: 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου. 

Το ΣΠΕΜ έχει εγκριθεί με σχετική 
Απόφαση του Γενικού  
Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων (Α.Π. 2031 / Φ.97 ΑΔΑ 
ΒΖΗΑ1- ΧΔΖ)  

2. τη συμβολή στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  
1315/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (5 ), 
συμπεριλαμβανομένων των 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

προτεραιοτήτων για επενδύσεις:  

3. στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο 
αναλυτικό δίκτυο όπου 
προβλέπονται επενδύσεις από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
και 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

4. δευτερογενείς συνδέσεις 

 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

5. μία  σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων για τα οποία 
προβλέπεται στήριξη από το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

 6. μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα των ενδιάμεσων 
φορέων και των δικαιούχων για 
να παράγουν τη σειρά έργων. 

ΟΧΙ 

 

28/2/2015 Υπουργείο Οικονομίας Οι απαιτήσεις του κριτηρίου 
καλύπτονται με σχετικές 
ρυθμίσεις που έχουν 
ενσωματωθεί: 

 στον σχεδιασμό του 
Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 2014-
2020 συμπεριλαμβανομένου 
του Οδηγού Αξιολόγησης 
πράξεων (έχουν καταρτιστεί 
από την ΕΑΣ/ΕΥΘΥ) 

 στην ΥΑ που προβλέπει τα 
μέτρα υποστήριξης των 
Δικαιούχων έργων 
μεταφορών (έχει 
καταρτιστεί από την 
ΕΑΣ/ΕΥΘΥ) 

 σε ρυθμίσεις του 
υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου που στόχο έχουν 
την επιτάχυνση της 
υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Η ΕΑΣ αποτύπωσε συνοπτικά την 
προσέγγιση για την κάλυψη των 
απαιτήσεων του κριτηρίου και  
απέστειλε την πρότασή της στην 
ΕΕ για διαβούλευση.   

7.2 

 

 

Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α 
ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές 
ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(που περιλαμβάνει τις δημόσιες 
μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη 
υποδομών και βελτιώνει τις 
συνδέσεις με το αναλυτικό και 
βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία ενεργητικού 
και τη διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

ΟΧΙ  

[ΜΕΡΙΚΩΣ] 

1. Ύπαρξη τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
στο σχέδιο ή σχέδια ή πλαίσιο/-
α μεταφορών, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω, το οποίο ικανοποιεί 
τις νομικές απαιτήσεις για 
στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ) και καθορίζει 
σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο)· 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Όπως αιρεσιμότητα 7.1  

2. Μέτρα  για  να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα των ενδιάμεσων 
φορέων και των δικαιούχων για 
να παράγουν τη σειρά έργων. 

ΟΧΙ 

 

28/2/2015 Υπουργείο Οικονομίας Όπως αιρεσιμότητα 7.1 

7.3 Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και 
των θαλάσσιων μεταφορών, 
των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και 
των υποδομών αερολιμένων: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α 
ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές 
ειδικού τμήματος για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και 
τις θαλάσσιες μεταφορές, τους 
λιμένες, τις πολυτροπικές 
συνδέσεις και τις υποδομές 
αερολιμένων, το οποίο 

ΟΧΙ 

[ΜΕΡΙΚΩΣ] 

 

1. Η ύπαρξη τμήματος για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους 
λιμένες, τις πολυτροπικές 
συνδέσεις και τις υποδομές  

2. αερολιμένων στο σχέδιο ή 
σχέδια ή πλαίσιο/-α μεταφορών, 
το οποίο:  

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών Όπως αιρεσιμότητα 7.1 

3. πληροί τις νομικές απαιτήσεις 
για στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  

4. καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων 
(περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

28/11/2014 ΕΔΑ Μεταφορών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το αναλυτικό και 
βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας. 

χρηματοδοτικό πλαίσιο) 

5. Μέτρα εξασφάλισης της 
ικανότητας των ενδιάμεσων 
φορέων και των δικαιούχων για 
να παράγουν τη σειρά έργων 

ΟΧΙ 

 

28/2/2015 Υπουργείο Οικονομίας Όπως αιρεσιμότητα 7.1 

7.4 Ανάπτυξη έξυπνων 
συστημάτων διανομής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας· Η ύπαρξη 
ολοκληρωμένων σχεδίων για 
επενδύσεις σε έξυπνες 
υποδομές ενέργειας και 
ρυθμιστικών μέτρων τα οποία 
συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. 

ΝΑΙ 

 

  

1. Έχουν θεσπιστεί ολοκληρωμένα 
σχέδια που περιγράφουν τις 
εθνικές προτεραιότητες σε 
ενεργειακές υποδομές που 
είναι::  

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

2. σύμφωνα με το άρθρο 22 των 
οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ, κατά περίπτωση, 
και  

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

3. σε συμφωνία με τα συναφή 
περιφερειακά σχέδια 
επενδύσεων βάσει του άρθρου 
12 και με το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύου της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 3, σημείο β των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ( 
6 ) και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου και  

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

4. σε συμφωνία με το άρθρο 3 
παράγραφος 4 του κανονισμού 
αριθ. 347/2013/ΕΕτου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου 

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

5. Τα  σχέδια αυτά θα 
περιλαμβάνουν:  

— ρεαλιστική και ώριμη σειρά 
έργων για τα οποία προβλέπεται 

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

στήριξη από το ΕΤΠΑ 

6. μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής και 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
με βάση τα άρθρα 3 
παράγραφος 10 της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ και άρθρο 3 
παράγραφος 7 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ 

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

7. μέτρα για τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης της ενέργειας και 
την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 3 παράγραφος 11 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 3 
παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ 

ΝΑΙ  ΥΠΑΠΕΝ/Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας 

 

8.1 Οι ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

1. Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία να 
είναι ανοικτά σε όλους όσους 
αναζητούν εργασία, εστιάζοντας 
στα άτομα που αντιμετωπίζουν 
τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες 

ΟΧΙ 31.12.2016 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων 

Η υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος 
«Επαναπροσδιορισμός του 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του 
ΟΑΕΔ» ακολουθεί από το 
Δεκέμβριο 2015 
επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης.  

. 

2. Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν ολοκληρωμένη και 
διαφανή πληροφόρηση σχετικά 
με τις νέες θέσεις εργασίας και 

ΟΧΙ 

 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων 

Σχετικά με τον Μηχανισμό 
Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας:  

- Τον Δεκέμβριο του 2015 
οριστικοποιήθηκε η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

τις ευκαιρίες απασχόλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας 

 
  

μεθοδολογία του Μηχανισμού, 
όσον αφορά στη συλλογή, 
επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων, με τη δημοσίευση 
από το ΕΙΕΑΔ επικαιροποιημένου 
Οδηγού Μεθοδολογίας για τις 
Περιφέρειες και τους 
Κοινωνικούς Εταίρους.  

- Το Δεκέμβριο του 2015 το 
ΕΙΕΑΔ εξέδωσε το δεύτερο 
παραδοτέο του Μηχανισμού, 
αξιοποιώντας τις εισροές από 
τους Κοινωνικούς Εταίρους (οι 
οποίοι είχαν αναλάβει τη 
συλλογή πρωτογενών δεδομένων 
μέσω της διεξαγωγής ερευνών) 
και τις Περιφέρειες που 
απέστειλαν στοιχεία.  

- Με τα άρθρα 85 και 86 του 
Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21) 
θεσμοθετήθηκε ο Μηχανισμός 
Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας και 
αναμένεται α) η έκδοση της 
σχετικής ΚΥΑ, βάσει των άρθρων 
85 & 86 του Ν. 4368/2016 (Α΄21) 
και β) η έκδοση υπουργικής 
απόφασης για την Επιτροπή 
Συντονισμού του Μηχανισμού. 

- Έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΑΔΕΔΒΜ 
πράξη για το πληροφοριακό 
σύστημα του Μηχανισμού και 
αναμένεται στη συνέχεια η 
έκδοση τεύχους πρόσκλησης από 
το ΕΙΕΑΔ για συνεργασία με 
Τεχνικό Σύμβουλο.  

Στη βάση όλων των 
προαναφερθέντων η ΕΕ με την 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

από 08.03.2016 επιστολή της 
αίρει την σχετική 
αυτοδέσμευση που υπάρχει στο 
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, επιτρέποντας 
την ενεργοποίηση των δράσεων 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Στην παρούσα φάση αναμένεται 
επιστολή της ΕΕ όσον αφορά την 
άρση της αντίστοιχης 
αυτοδέσμευση που υπάρχει στο 
ΕΠΑΝΕΚ και στα ΠΕΠ. 

3. Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν αναπτύξει τυπικές ή 
άτυπες συμφωνίες συνεργασίας 
με τους σχετικούς φορείς. 

ΝΑΙ    

8.2 Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων: η 
ύπαρξη της στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της 
εκκίνησης 

ΝΑΙ 

 

 

1. Υφίσταται ένα στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για χωρίς αποκλεισμούς 
υποστήριξη της εκκίνησης, με τα εξής 
στοιχεία: 

ΝΑΙ    

2. μέτρα που έχουν θεσπιστεί με 
στόχο τη μείωση του χρόνου και 
του κόστους που συνεπάγεται η 
σύσταση μιας επιχείρησης 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της πρωτοβουλίας SBA  

ΝΑΙ    

3. μέτρα που έχουν θεσπιστεί με 
στόχο τη μείωση του χρόνου 
που απαιτείται για την έκδοση 
αδειών και εγκρίσεων για τη 
σύσταση και άσκηση ειδικής 
δραστηριότητας μιας 
επιχείρησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους της 
πρωτοβουλίας SBA 

ΝΑΙ    

4. δράσεις που συνδέουν τις 
κατάλληλες υπηρεσίες 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ανάπτυξης επιχειρήσεων και 
χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών (πρόσβαση σε 
κεφάλαιο), οι οποίες 
περιλαμβάνουν την προσέγγιση 
μειονεκτουσών ομάδων, 
περιοχών ή και των δύο, εφόσον 
απαιτείται. 

8.3 Οι θεσμικοί φορείς της 
αγοράς εργασίας 
εκσυγχρονίζονται και 
ενισχύονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση. 

Πριν από τις μεταρρυθμίσεις 
των θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας καταρτίζεται 
ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής και 
πραγματοποιείται ή εκ των 
προτέρων αξιολόγηση μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη 
διάσταση της ισότητας του 
φύλου. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

1. Δράσεις για τη μεταρρύθμιση 
των υπηρεσιών απασχόλησης, 
με στόχο να αποκτήσουν την 
ικανότητα να παρέχουν 
εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας σε πρώιμο 
στάδιο, τα οποία να είναι 
ανοικτά σε όλους όσους 
αναζητούν εργασία, εστιάζοντας 
στα άτομα που αντιμετωπίζουν 
τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες 

ΟΧΙ 31.12.2016 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων 

Όπως αιρεσιμότητα 8.1 

2. Δράσεις για τη μεταρρύθμιση 
των υπηρεσιών απασχόλησης, 
με στόχο να αποκτήσουν την 
ικανότητα να παρέχουν 
ολοκληρωμένη και διαφανής 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
νέες θέσεις εργασίας και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας 

ΟΧΙ 31.12.2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων 

Όπως αιρεσιμότητα 8.1 

3. Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών 
απασχόλησης θα περιλαμβάνει 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

την ανάπτυξη τυπικών ή 
άτυπων δικτύων συνεργασίας 
με τους σχετικούς φορείς. 

8.5 Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην 
αλλαγή: Η ύπαρξη πολιτικών 
που έχουν στόχο να ευνοήσουν 
την πρόβλεψη και τη σωστή 
διαχείριση της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα 
για την υποστήριξη των 
κοινωνικών εταίρων και των 
δημοσίων αρχών ώστε να 
αναπτύσσουν και να 
παρακολουθούν ενεργητικές 
προσεγγίσεις για την αλλαγή και 
την αναδιάρθρωση, τα οποία 
προωθούν την πρόβλεψη της 
αλλαγής 

ΝΑΙ    

2. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα 
για την υποστήριξη των 
κοινωνικών εταίρων και των 
δημοσίων αρχών ώστε να 
αναπτύσσουν και να 
παρακολουθούν ενεργητικές 
προσεγγίσεις για την αλλαγή και 
την αναδιάρθρωση, τα οποία 
προωθούν την προετοιμασία και 
τη διαχείριση της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης 

ΟΧΙ 31.12.2015 
 

 Δ/νση 
Απασχόλησης, 
Μονάδα Ανάλυσης 
και Τεκμηρίωσης 
και Δ/νση 
Πληροφορικής)-
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας 

 Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 

Το ΕΙΕΑΑΔ ολοκλήρωσε και 
κατέθεσε στο Υπ. Εργασίας 
Έκθεση Αποτίμησης για το 
Πρόγραμμα της Διαρθρωτικής 
προσαρμογής και Πρόταση για το 
βασικό σχεδιασμό και την 
εξειδίκευση του Πρ/τος 
Διαρθρωτικής Προσαρμογής για 
την Π.Π  2014-2020.  

Παράλληλα, η Δ/νση 
Απασχόλησης ανέπτυξε «Σχέδιο 
Δράσης για την επαπειλούμενη 
ανεργία» το οποίο αποτέλεσε τη 
βάση της συζήτησης στην Ομάδα 
Εργασίας που σύστησε το Υπ. 
Εργασίας με εκπροσώπους των 
ΕΙΕΑΔ/ ΟΑΕΔ/ Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας/ 
Κοινωνικών Εταίρων/ ΕΠΑΝΕΚ/ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Ακολούθως το Υπ. Εργασίας 
ολοκλήρωσε το «Σχέδιο Δράσης 
με μέτρα προετοιμασίας και 
διαχείρισης της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης» το οποίο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

απέστειλε στις 07.03.2016 για 
άτυπη διαβούλευση στην ΕΕ. Στις 
18/04/2016 η ΕΕ έστειλε σχόλια 
τα οποία και επεξεργάζεται στην 
παρούσα φάση το Υπ. Εργασίας.  

8.6  Η ύπαρξη στρατηγικού 
4πλαισίου πολιτικής για την 
προώθηση της απασχόλησης 
των νέων, μεταξύ άλλων μέσω 
της υλοποίησης της «Εγγύησης 
για τη νεολαία». 

Αυτή η εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα εφαρμόζεται 
μόνο για την υλοποίηση της 
ΠΑΝ. 

ΝΑΙ 

 

 

1. Να υφίσταται ένα στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση 
της απασχόλησης των Νέων, το 
οποίο:   

ΝΑΙ    

2. βασίζεται σε στοιχεία που 
μετρούν τα αποτελέσματα για 
τους νέους οι οποίοι βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
αποτελεί μία βάση για τη χάραξη 
στοχευμένων πολιτικών για την 
παρακολούθηση των εξελίξεων  

ΝΑΙ    

3. προσδιορίζει την οικεία δημόσια 
αρχή που είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση μέτρων υπέρ της 
απασχόληση των νέων και το 
συντονισμό των εταιρικών 
σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και 
τους τομείς 

ΝΑΙ    

4. εμπλέκει τους σχετικούς με την  
αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων ενδιαφερόμενους φορείς  

ΝΑΙ    

5. καθιστά δυνατή την έγκαιρη 
παρέμβαση και ενεργοποίηση 

ΝΑΙ    

6. περιλαμβάνει μέτρα για την 
πρόσβαση στην  εργασία,  τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων, την 
κινητικότητα των εργαζομένων 
και τη βιώσιμη ένταξη στην 
αγορά εργασίας των νέων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης.. 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

9.1 Η ύπαρξη και εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας με στόχο την 
ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΝΑΙ 

 

 

1. Να υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας, με στόχο την ενεργητική 
ένταξη, το οποίο: 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
των κριτηρίων της 
αιρεσιμότητας. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο  
για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2014, στάλθηκε στην ΕΕ και 
έγινε αποδεκτό με την από 
22.01.2015 επιστολή της ΕΕ.  

Όσον αφορά τις Περιφερειακές 
Στρατηγικές για την Κοινωνική 
Ένταξη (ΠΕΣΚΕ), έχουν 
ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στην 
SFC και οι 13 ΠΕΣΚΕ.  

   2. παρέχει επαρκή στοιχεία για τη 
χάραξη πολιτικών με στόχο τη 
μείωση της φτώχειας και την 
παρακολούθηση των εξελίξεων 

ΝΑΙ    

   3. περιέχει μέτρα που στηρίζουν 
την επίτευξη του εθνικού 
στόχου για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως 
ορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων), ο οποίος 
περιλαμβάνει την προώθηση 
των ευκαιριών βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης για 
άτομα που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο 
αποκλεισμού, καθώς και άτομα 
από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

ΝΑΙ    

   4. εμπλέκει τους σχετικούς φορείς 
στην καταπολέμηση της 
φτώχειας 

ΝΑΙ    

   5. ανάλογα με τις εντοπιζόμενες ΟΧΙ   Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ανάγκες, περιλαμβάνει μέτρα 
για τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα της κοινότητας 

ΝΑΙ 

 

για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2014, στάλθηκε στην ΕΕ και 
έγινε αποδεκτό με την από 
22.01.2015 επιστολή της ΕΕ. 

Όσον αφορά τις Περιφερειακές 
Στρατηγικές για την Κοινωνική 
Ένταξη (ΠΕΣΚΕ), έχουν 
ολοκληρωθεί και αναρτηθεί στην 
SFC και οι 13 ΠΕΣΚΕ. 

   6. Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
σχετικοί φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για να 
υποβάλουν αιτήσεις έργου και 
για την υλοποίηση και τη 
διαχείριση των επιλεγμένων 
έργων. 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

  

9.2 Να υφίσταται εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την ένταξη 
των Ρομ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΝΑΙ 

 

 

 

1. Να υφίσταται εθνική στρατηγική 
για την ένταξη των Ρομ, η οποία: 

ΝΑΙ   Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας. 

2. καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς 
στόχους για την ένταξη των Ρομ 
ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα με 
τον γενικό πληθυσμό. Οι στόχοι 
αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν 
τους τέσσερις στόχους της 
Ένωσης για την ένταξη των Ρομ 
που αφορούν στην πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στην 
απασχόληση, στην υγειονομική 
περίθαλψη και στη στέγαση 

ΝΑΙ    

3. προσδιορίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες ή τις γειτονιές 
που είναι διαχωρισμένες, όπου 
οι κοινότητες είναι πιο 
υποβαθμισμένες, 
χρησιμοποιώντας τους ήδη 
διαθέσιμους κοινωνικό-
οικονομικούς και χωρικούς 
δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, 
μακροχρόνια ανεργία κ.λ.π.) 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

4. συμπεριλαμβάνει δραστικές 
μεθόδους παρακολούθησης για 
την αξιολόγηση του αντίκτυπου 
που έχουν οι δράσεις ένταξης 
των Ρομ και μηχανισμό 
επανεξέτασης για την 
προσαρμογή της στρατηγικής 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

31.12.2015 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας. 

Ολοκληρώθηκε ο «Μηχανισμός 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» που 
αφορά τόσο το μηχανισμό 
παρακολούθησης όσο και τη 
χαρτογράφηση των οικισμών 
Ρομά.  

Στις 08.01.2016 υποβλήθηκε η 
αυτο-αξιολόγηση στην ΕΕ, 
αναρτήθηκε το κείμενο στην SFC 
και με την από 22/04/2016 
επιστολή της ΕΕ η 
αιρεσιμότητα θεωρείται 
εκπληρωμένη. 

5. έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και 
παρακολουθείται σε στενή 
συνεργασία και συνεχή διάλογο 
με την κοινωνία των πολιτών 
των Ρομ, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. 

ΝΑΙ    

6. Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
σχετικοί φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για να 
υποβάλουν αιτήσεις έργου καθώς και 
για την υλοποίηση και τη διαχείριση 
των επιλεγμένων έργων. 

ΝΑΙ    

9.3  Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την 
υγεία, εντός των ορίων του 
άρθρου 168 της ΣΛΕΕ, 
εξασφαλίζοντας την οικονομική 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. Να υφίσταται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την υγεία, με: 

ΝΑΙ    

2. συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

βιωσιμότητα. 

 

 

3. μέτρα για την αύξηση  της 
αποδοτικότητας στον τομέα 
υγείας μέσω της ανάπτυξης 
μοντέλων παροχής υπηρεσιών 
και υποδομών 

ΟΧΙ 30/04/2016  Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής του 
Υπουργείου Υγείας 
(ΕΥΤΥΚΑ) 

 Δ/νση Προμηθειών 
Υ.Υ 

Οι εργασίες για το «Πρόγραμμα 
Υποστήριξης των 
Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της 
Υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «Υγεία Εν 
Δράσει» ολοκληρώθηκαν το 
Σεπτέμβριο του 2015. 

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της 
τεχνικής υποστήριξης του ΠΟΥ/ 
Γραφείο Ευρώπης από τον 
Ιανουάριο του 2016, ενώ δεν θα 
προχωρήσει η συμβασιοποίηση 
του Μηχανισμού Υποστήριξης 
της ΠΦΥ μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

Ολοκληρώθηκε η επανεξέταση 
της Στρατηγικής Υγείας για τα 
διαρθρωτικά ταμεία της 
προγραμματικής περιόδου 2014-
2020, στη βάση του Σχεδίου 
Αναδιάρθρωσης της ΠΦΥ που 
εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2015 
από το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και στην 
παρούσα φάση γίνεται 
διαβούλευση με όλους τους 
σχετικούς φορείς, προκειμένου 
αυτό να οριστικοποιηθεί. 

4. παρέχει σύστημα 
παρακολούθησης και 
επανεξέτασης. 

ΟΧΙ 31.12.2015  Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας 

 Δ/νση Ψυχικής 
Υγείας 

Συστάθηκε και στελεχώθηκε η 
Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
στο Υπουργείο Υγείας. 

Με την αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχόντων εργαλείων, η εν 
λόγω Δ/νση θα αναπτύξει 
σύστημα παρακολούθησης και 
επανεξέτασης της υλοποίησης 
της Στρατηγικής για την Υγεία. 

Κατά αντιστοιχία θα 
διαμορφωθεί σύστημα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

παρακολούθησης των 
μεταρρυθμίσεων της Ψυχικής 
Υγείας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δράσεων του Οδικού 
Χάρτη - roadmap του Μνημονίου 
Συνεργασίας Andor-
Λυκουρέντζου). 

5. Ένα κράτος-μέλος ή περιφέρεια 
έχει εγκρίνει πλαίσιο που περιγράφει 
της διαθέσιμους δημοσιονομικούς 
πόρους σε ενδεικτική βάση και 
προβλέπει αποτελεσματική από 
άποψης κόστος συγκέντρωση των 
πότηςστις προτερατηςητες της 
υγειονομικής περίθαλψης. 

ΝΑΙ    

10.1 Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: Η ύπαρξη 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου (ΠΕΣ) εντός των 
ορίων του άρθρου 165 ΣΛΕΕ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΝΑΙ 

 

 

1. Υπάρχει σύστημα συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με την ΠΕΣ 
στις αντίστοιχες βαθμίδες, το οποίο: 

ΝΑΙ    

2. παρέχει επαρκή στοιχεία για τη 
χάραξη στοχευμένων πολιτικών 
και παρακολουθεί τις εξελίξεις. 

ΝΑΙ    

3. Να υφίσταται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την ΠΕΣ, το οποίο: 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

30.06.2015  ΥΠΕΘ 
 Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ) 

 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
των κριτηρίων της 
αιρεσιμότητας. 

Με τη συμβολή του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 
του ΙΤΥΕ Διόφαντος και της 
κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΘ, 
ολοκληρώθηκε εντός προθεσμίας 
το στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 
για την «Πρόωρη Εγκατάλειψη 
του Σχολείου» (ΠΕΣ). 

Στις 22.01.2016 υποβλήθηκε η 
σχετική αυτοαξιολόγηση στην ΕΕ 
και αναρτήθηκε το κείμενο 
πολιτικής στην SFC και με την 

4. βασίζεται σε στοιχεία 

5. καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, 
στοχεύει ειδικότερα στις 
ευάλωτες ομάδες οι οποίες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
ΠΕΣ, μεταξύ των οποίων και 
άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει 
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης 
και αντιστάθμισης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

6. περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και εμπλέκει τους 
σχετικούς με την αντιμετώπιση 
της ΠΕΣ, φορείς. 

από 18/04/2016 επιστολή της 
ΕΕ η αιρεσιμότητα θεωρείται 
εκπληρωμένη. 

 

10.2 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η 
ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την 
αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

[ΝΑΙ] 

1. Να υφίσταται, που περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία : 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

30.06.2015  Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην 
Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) 

 ΥΠΕΘ 

Η Αρχή Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ) συνέλεξε και υπέβαλε στο 
ΥΠΕΘ εντός προθεσμίας το 
σύνολο των Ιδρυματικών 
Εκθέσεων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, με 
το σχετικό υποκεφάλαιο 
συνολικού στρατηγικού 
σχεδιασμού.  

Το ΥΠΕΘ σύστησε Ομάδα 
Εργασίας για την εκπόνηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση και 
ολοκλήρωσε την εν λόγω 
Στρατηγική η οποία υποβλήθηκε 
άτυπα στην ΕΕ (05.01.2016). 

Στην παρούσα φάση έχει 
ολοκληρωθεί η άτυπη 
διαβούλευση με τις υπηρεσίες της 
ΕΕ και αναμένεται άμεσα (εντός 
Μαΐου) η υποβολή της σχετικής 
αυτοαξιολόγησης και η ανάρτηση 
του κειμένου πολιτικής στην SFC. 

2. Κατά περίπτωση, μέτρα για την 
αύξηση της φοίτησης και 
επιτυχίας, τα οποία: 

ΝΑΙ    

3. αυξάνουν τη φοίτηση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση από 
ομάδες χαμηλών 
εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

στα μειονεκτούντα άτομα, 
μεταξύ των οποίων και 
άτομα από 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

4. μειώνουν τα ποσοστά 
εγκατάλειψης των σπουδών/ 
βελτιώνουν τα ποσοστά 
ολοκλήρωσης των σπουδών 

ΝΑΙ    

5. ενθαρρύνουν την καινοτομία 
ως προς το περιεχόμενο και 
τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων 

ΝΑΙ    

6. μέτρα για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας και της 
επιχειρηματικότητας, τα οποία: 

ΝΑΙ    

7. ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
«οριζόντιων δεξιοτήτων», 
συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικότητας στα 
σχετικά προγράμματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΝΑΙ    

8. μειώνουν τις διαφορές 
ανάμεσα στα δύο φύλα όσον 
αφορά τις ακαδημαϊκές και 
επαγγελματικές επιλογές. 
κατάρτισης. 

ΝΑΙ    

10.3 Δια βίου μάθηση: Η ύπαρξη 
εθνικού ή/και περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη δια βίου 
μάθηση, εντός των ορίων του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

ΝΑΙ 

 

 

1. Να υφίσταται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη δια βίου μάθηση, το 
οποίο περιλαμβάνει μέτρα: 

ΝΑΙ    

   2. για την στήριξη της ανάπτυξης 
και διασύνδεσης υπηρεσιών δια 
βίου μάθησης (ΔΒΜ), 
περιλαμβανομένης της 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

υλοποίησής τους και της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
(π.χ. πιστοποίηση, καθοδήγηση, 
εκπαίδευση και κατάρτιση) και 
πρόβλεψη της συμμετοχής και 
της εταιρικής σχέσης με τους 
σχετικούς φορείς 

   3. για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
των διάφορων ομάδων- στόχου, 
όπου αυτές προσδιορίζονται  ως 
προτεραιότητα σε εθνικό ή 
περιφερειακά στρατηγικά 
πλαίσια πολιτικής (λ.χ. νέοι στην 
επαγγελματική κατάρτιση, 
ενήλικες, γονείς που 
επανέρχονται στην αγορά 
εργασίας, εργαζόμενοι με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας, μετανάστες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες, και 
ειδικότερα άτομα με αναπηρία) 

ΝΑΙ    

   4. για τη διεύρυνση της πρόσβασης 
στη ΔΒΜ, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
εργαλείων διαφάνειας (π.χ. του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων, του Εθνικού 
Πλαισίου Επαγγελματικών 
Προσόντων, του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ακαδημαϊκών 
Μονάδων για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση, της Ευρωπαϊκής 
Διασφάλισης Ποιότητας στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση).  

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

   5. για τη βελτίωση της συνάφειας 
της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας και της προσαρμογής 
της στις ανάγκες συγκεκριμένων 
ομάδων-στόχου (για 
παράδειγμα νέοι σε 
επαγγελματική κατάρτιση, 
ενήλικες, γονείς που 
επανέρχονται στην αγορά 
εργασίας, εργαζόμενοι με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και 
άλλοι εργαζόμενοι, μετανάστες 
και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, 
ειδικότερα άτομα με αναπηρία). 

ΝΑΙ    

10.4 Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την 
ανάπτυξη της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ), εντός των ορίων του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. Να υφίσταται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
εντός των ορίων του άρθρου 165 της 
ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:  

ΟΧΙ 

 

31.12.2015  Γενική Γραμματεία- 
-Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας 

 Υπουργείο Παιδείας 
Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ)  

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της 
αιρεσιμότητας συστάθηκε 
συντονιστική επιτροπή 
αποτελούμενη από εκπροσώπους 
του Υπ. Εργασίας, του ΥΠΕΘ και 
του ΟΑΕΔ.  

Η συντονιστική επιτροπή 
κατάρτισε Οδικό Χάρτη στον 
οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις 
ανά φορέα και το χρονο-
διάγραμμα υλοποίησής τους. 

Σε τεχνική συνάντηση με την ΕΕ 
(05.02.2016) παρουσιάστηκαν τα 
βασικά στοιχεία της Στρατηγικής 
για την ΕΕΚ (υποκεφάλαιο της 
οποίας είναι η στρατηγική για τη 
μαθητεία) και επιδόθηκε άτυπα 
το σχετικό κείμενο.  

Η ΕΕ απέστειλε σχόλια/ 
παρατηρήσεις επί της 
Στρατηγικής  και στην παρούσα 
φάση οι ελληνικές υπηρεσίες 
επικαιροποιούν το εν λόγω 



34 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

κείμενο . 

2. για τη βελτίωση της συνάφειας 
των συστημάτων ΕΕΚ με την 
αγορά εργασίας, σε στενή 
συνεργασία με τους σχετικούς 
φορείς καθώς και μέσω 
μηχανισμών πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες, της 
προσαρμογής των 
προγραμμάτων σπουδών και 
της ενίσχυσης συστημάτων 
μάθησης με βάση την εργασία 
στις διάφορες μορφές της 

ΝΑΙ    

3. για τη βελτίωση της ποιότητας 
και της ελκυστικότητας της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ), μεταξύ 
άλλων μέσω της καθιέρωσης  
μιας εθνικής προσέγγισης 
διασφάλισης της ποιότητας για 
την ΕΕΚ (για παράδειγμα 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση) και της εφαρμογής 
των μέσων διαφάνειας και 
αναγνώρισης, όπως, για 
παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ακαδημαϊκών 
Μονάδων για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτισης (ECVET). 

ΝΑΙ    

11 Η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την 
ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας των 
κρατών μελών, 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

[ΝΑΙ] 

 

1. Καθιερώνεται και τίθεται σε 
εφαρμογή ένα στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την ενίσχυση της 
διοικητικής απόδοσης των δημόσιων 
αρχών των κρατών μελών και των 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης. 

 ικανοτήτων τους, με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

2. ανάλυση και στρατηγικό 
σχεδιασμό των νομικών, 
οργανωτικών ή/και 
διαδικαστικών ενεργειών 
μεταρρύθμισης 

ΝΑΙ    

3. ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας. 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

31/03/2015 

 

Διεύθυνση 
Οργανωτικών 
Μεταρρυθμίσεων -
Υπουργείο  
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης  

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας.  

Η Διεύθυνση Ποιότητας 
&Αποδοτικότητας του 
Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΥΔΜΗΔ) ολοκλήρωσε στο τέλος 
Απριλίου 2015 την εκπόνηση του 
Σχεδίου Δράσης για την Ποιότητα 
και τη Στοχοθεσία.  

Το σχετικό κείμενο αναρτήθηκε 
στην SFC στις 16.06.2015.  

Τονίζεται ότι ο προσφάτως 
ψηφισθείς Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 
33 Α’ – 27.02.2016) με το άρθρο 
22 και την παρ. 3 του άρθρου 31 
καθιερώνει την 
υποχρεωτικότητα της εφαρμογής 
της στοχοθεσίας στη Δ.Δ. 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ΟΤΑ) και εισάγει την εφαρμογή 
του κοινού πλαισίου αξιολόγησης 
σε ρητά επιλεγμένες από τα 
Υπουργεία υπηρεσίες τους.  

Οι ελληνικές αρχές θα υποβάλουν 
άμεσα (εντός Μαΐου) την αυτο-
αξιολόγησή τους όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια/ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

παρατηρήσεις της ΕΕ. 

4. ολοκληρωμένες δράσεις για την 
απλούστευση και 
εξορθολογισμό των διοικητικών 
διαδικασιών 

ΝΑΙ    

5. ανάπτυξη και εφαρμογή 
στρατηγικών και πολιτικών για 
τους ανθρώπινους πόρους που 
καλύπτουν τις κύριες ελλείψεις 
στον τομέα αυτό 

ΝΑΙ    

6. ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα της επαγγελματικής 
ιεραρχίας στο πλαίσιο των 
δημόσιων αρχών 

ΝΑΙ    

7. ανάπτυξη διαδικασιών και 
εργαλείων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1 Η ύπαρξη διοικητικής 
ικανότητας για την 
υλοποίηση και την 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης 
κατά των διακρίσεων 
στο πεδίο των ΕΔΕΤ. 

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
θεσμικό και το νομικό πλαίσιο 
των κρατών μελών για τη 
συμμετοχή φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης όλων των 
ατόμων σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμίσεων για την παροχή 
συμβουλών σε θέματα ισότητας 
των φύλων στις δραστηριότητες 
που συνδέονται με τα ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του 
προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και 
τον έλεγχο των ΕΔΕΤ στους 
τομείς της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.  

ΝΑΙ    

2 Η ύπαρξη διοικητικής 
ικανότητας για την 
υλοποίηση και την 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης 
για την ισότητα των 
φύλων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ. 

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
θεσμικό και το νομικό πλαίσιο 
των κρατών μελών για τη 
συμμετοχή φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την ισότητα των 
φύλων σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμίσεων για την παροχή 
συμβουλών σε θέματα ισότητας 
των φύλων στις δραστηριότητες 
που συνδέονται με τα ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και 
τον έλεγχο των ΕΔΕΤ στους 
τομείς της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων καθώς και 
της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου. 

3 Αναπηρία 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμίσεις σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο των 
ΚΜ για τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχή φορέων 
επιφορτισμένων με την 
προστασία των δικαιωμάτων 
ατόμων με αναπηρία ή 
αντιπροσωπευτικών 
οργανισμών ατόμων με 
αναπηρία ή άλλων σχετικών 
ενδιαφερομένων, στη διάρκεια 
της προετοιμασίας και 
υλοποίησης των προγραμμάτων. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση 
του προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και 
τον έλεγχο των ESI funds στους 
τομείς της εφαρμοστέας 
κοινοτικής και διεθνούς 
νομοθεσίας και πολιτικής για 
την αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας και της 
πρακτικής εφαρμογής του 
UNCRPD όπως 
αντικατοπτρίζεται στην ΕΕ και 
εθνική νομοθεσία, ανάλογα με 
την περίπτωση.  

ΝΑΙ    

3. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
παρακολούθηση της εφαρμογής 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

του άρθρου 9 του UNCRPD σε 
σχέση με τα ESI funds διάρκεια 
της προετοιμασίας και 
υλοποίησης των 
Προγραμμάτων. 

4 Η ύπαρξη ρυθμίσεων 
για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης 
περί δημόσιων 
συμβάσεων (ΔΣ) στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 1. Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών. 

ΟΧΙ 31/12/2016  ΕΑΑΔΗΣΥ  
 Υπουργείο 

Οικονομίας, 
Ανάπτυξης &  
Τουρισμού 

 Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες 
υλοποιούν τις σχετικές δράσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιμέρους δράσεις που περιέχει το 
action plan του 
επικαιροποιημένου MOU και οι 
οποίες αναφέρονται στην 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας. 

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων 

ΟΧΙ 31/12/2015 

 

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου  (ΓΓΕ) 

Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες 
υλοποιούν τις σχετικές δράσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιμέρους δράσεις που περιέχει το 
action plan του 
επικαιροποιημένου MOU και οι 
οποίες αναφέρονται στην 
εκπλήρωση του 2ου κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας. 

Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 
εκπλήρωσης του κριτηρίου: 
30/09/2016 

3. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και 
την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση 
των κονδυλίων των ΕΔΕΤ 

ΝΑΙ    

4. Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για 
την εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημοσίων 
συμβάσεων 

ΟΧΙ 

 

31/12/2015 

 

 ΕΑΑΔΗΣΥ  
 ΕΚΔΔΑ 
 ΓΓΕ 
 Υπουργείο 

Υποδομών 

Η υλοποίηση των δράσεων 
ακολουθεί το Σχέδιο που έχει 
συμφωνηθεί με την ΕΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Υπουργείο 
Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και  
Τουρισμού 

 ΕΑΣ 
 ΜΟΔ ΑΕ 

5 Η ύπαρξη ρυθμίσεων 
για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης 
περί κρατικών 
ενισχύσεων στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ 

ΝΑΙ 1. Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και 
την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση 
των κονδυλίων των ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ    

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
διοικητικής ικανότητας για την 
εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί κρατικών 
ενισχύσεων 

ΝΑΙ    

6 Η ύπαρξη ρυθμίσεων 
για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης 
σχετικά με την ΕΠΕ και 
τη ΣΠΕ.  

ΝΑΙ 1. Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
οδηγιών 201/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΠΕ) για την 
οδηγία 200/42/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΣΠΕ) 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και 
την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με την 
εφαρμογή των οδηγιών για την 
ΕΠΕ και τη ΣΠΕ 

ΝΑΙ    

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
επάρκειας της διοικητικής 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ικανότητας. 

7 Η ύπαρξη μιας 
αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για τις 
αξιολογήσεις εκτίμησης 
της  
αποτελεσματικότητας 
και της επίπτωσης των 
προγραμμάτων. 

Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
είναι απαραίτητο για 
την επιλογή των 
δράσεων οι οποίες 
συμβάλλουν 
αποτελεσματικότερα 
στην επιδίωξη των 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, για  
την παρακολούθηση της 
προόδου για την 
επίτευξή των 
αποτελεσμάτων και τη 
διενέργεια 
αξιολογήσεων 
επιπτώσεων. 

ΟΧΙ 

[ΜΕΡΙΚΩΣ] 

1. Ρυθμίσεις για την έγκαιρη 
συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

— τον προσδιορισμό των πόρων 
και των μηχανισμών που 
διασφαλίζουν τη στατιστική 
επικύρωση 

ΟΧΙ 31/10/2015 Εθνική Αρχή 
Συντονισμού/ 
ΕΥΣΣΑ – Μονάδα 
Β’ Σχεδιασμού & 
Αξιολόγησης/ 
ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥ ΟΠΣ/ 
ΕΥΘΥ/ 
Διαχειριστικές 
Αρχές/ Υπ. 
Εργασίας/ Αρχή 
Προστασίας 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Με βάση τις ενέργειες που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο δράσης, 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
των κριτηρίων 3 & 5. Από τις 18 
κοινές (μεταξύ των ΕΠ) ενέργειες 
του Σχεδίου Δράσης έχουν 
υλοποιηθεί οι 9. 

Το σχέδιο δράσης για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 7 
υλοποιείται από το Μάιο του 
2014 με προθεσμία ολοκλήρωσης 
τον Απρίλιο του 2016. 

Αναλυτικότερα: 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1:  

 Συστάθηκε μηχανισμός για 
την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας με τη μορφή 
διυπηρεσιακής  ομάδας 
εργασίας στην ΕΑΣ.  

 Καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές 
οδηγίες για τη φάση 
σχεδιασμού και επίσημης 
υποβολής των 
προγραμμάτων. 

 Καταρτίσθηκε και απεστάλη 
στην Ε.Ε. έγγραφο με τίτλο 
«Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών 
ΕΣΠΑ 2014-2020» που 
καλύπτει όλα τα 
Προγράμματα 2014 – 2020 
(πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). 
Το έγγραφο έχει δυναμικό 
χαρακτήρα και έχει σαν 
στόχο να αποτελέσει ένα 

2. Ρυθμίσεις για την έγκαιρη 
συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία : 

— Ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και 
τη δημόσια διάθεση των 
σωρευτικών δεδομένων 

ΟΧΙ 30/06/2016 ΕΥΣΣΑ – Μονάδα 
Β’/ ΕΥΘΥ/ 
Διαχειριστικές 
Αρχές/ ΜΟΔ ΑΕ 

3. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

— Επιλογή δεικτών 
αποτελέσματος για κάθε 
πρόγραμμα, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με το τι 
παρακινεί την επιλογή των 
δράσεων πολιτικής που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα 

ΟΧΙ 

 

[ΝΑΙ] 

 

  

31/12/2014 Διαχειριστικές 
Αρχές 

4. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

— Θέσπιση στόχων για αυτούς 

ΟΧΙ 30/04/2016 Διαχειριστικές 
Αρχές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

τους δείκτες δημόσια διαθέσιμο έγγραφο 
περιγραφής του συστήματος 
παρακολούθησης δεικτών 
για όλα τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία σε εθνικό επίπεδο και 
να υποβληθεί στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως οριζόντιο 
υποστηρικτικό έγγραφο 
εκπλήρωσης της γενικής 
αιρεσιμότητας 7.  

 Υπεγράφη Μνημόνιο 
Συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣ και 
ΕΛΣΤΑΤ και ενεργοποιήθηκε 
ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης για τη 
συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας όλων των 
δεικτών.  

 Ολοκληρώθηκε η περιγραφή 
του συστήματος συλλογής/ 
αποθήκευσης/αναφοράς/ 
μετάδοσης στοιχείων 
μεμονωμένων συμμετοχών 
στο ΕΚΤ, για τους δείκτες 
που θα μετρώνται με 
‘microdata'.  

 Προετοιμάσθηκε σε 
συνεργασία με την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων σχέδιο νομικής 
ρύθμισης για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων 
στην παρακολούθηση των 
δεικτών ΕΚΤ. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3: 

 Ολοκληρώθηκε με την 

5. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

— Τήρηση των ακόλουθων 
προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: 
σταθερότητα και στατιστική 
επικύρωση, σαφήνεια της 
κανονιστικής ερμηνείας, 
ανταπόκριση στην πολιτική, 
έγκαιρη συλλογή των στοιχείων 

ΟΧΙ 

 

[ΝΑΙ] 

31/12/2014 Διαχειριστικές 
Αρχές 

 6. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει: 

— Διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών 

ΟΧΙ 30/04/2016 ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ/ 
ΕΥ ΟΠΣ/ 
Διαχειριστικές 
Αρχές  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

επίσημη υποβολή των 
προγραμμάτων το Δεκέμβριο 
του 2014 η ενέργεια επιλογής 
δεικτών αποτελέσματος, 
εκροών και πλαισίων 
επιδόσεων με τιμές βάσης και 
στόχου για κάθε Ε.Π. 

 Ολοκληρώθηκαν 8 εκ των 20 
ειδικών σχεδίων δράσης 
κάλυψης ελλείψεων σε 
στοιχεία (τιμές βάσης, 
στόχου, μέθοδοι μέτρησης) 
δεικτών αποτελέσματος. 

 Αναρτήθηκαν στη βάση SFC 
επιστολές για την κάλυψη 
των ελλείψεων σε 4 δείκτες.  

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 5: 

Περιελήφθησαν σχετικές 
αναλύσεις (αξιολόγηση 
κριτηρίων ποιότητας δεικτών) 
στο πλαίσιο των εκθέσεων εκ 
των προτέρων αξιολόγησης των 
ΕΠ. 

 

 


