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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111:::   ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΚΚΚ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΕΕΕΡΡΡΩΩΩΝΝΝ   
ΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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  

 

 

 

1. Να υφίσταται εθνική ή 

περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης, η οποία: 

ΟΧΙ  H εθνική στρατηγική ΄Εξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 για έρευνα 

και καινοτομία ορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες 

για την πολιτική Ε&Κ σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας 

υπόψιν την περιφερειακή διάσταση. Τα περιφερειακά 

κεφάλαια της στρατηγικής θα παρουσιάσουν τις 

περιφερειακές εξειδικεύσεις και προτεραιότητες καθώς και 

το μείγμα πολιτικής που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει 

τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις επενδύσεις σε 

ΕκΚ. Η δια- περιφερειακή συνεργασία καθώς και μεταξύ 

περιφέρειας και εθνικών αρχών θα περιγραφεί στη RIS3 με 

ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους υλοποίησης, διοικητικές 

ικανότητες και αρμοδιότητες σε διαφορετικά επίπεδα και 

την αλληλεπίδραση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 

σχετικών πλαισίων υποστήριξης της καινοτομίας (π.χ. 

εκπαίδευση, υποστήριξη ΜΜΕ)  

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για ΄Ερευνα και Καινοτομία 

(ΕΣΠΕΚ) βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013-2016. Σύμφωνα με τις 

ελληνικές αρχές, η εθνική στρατηγική ΄Εξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3, ως μέρος του ευρύτερου ΕΣΠΕΚ, 

βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης 

Η ευρύτερη στρατηγική Ε&Κ θα επικεντρωθεί στα 

ακόλουθα θέματα που συμπληρώνουν τη στρατηγική 

΄Εξυπνης Εξειδίκευσης όπως : 

• Νομοθετικές αλλαγές που διευκολύνουν τη 

συνεργασία επιχείρησης – Πανεπιστημίου 

• Πανεπιστημιακά συμβόλαια έρευνας για 

επιχειρήσεις 

• Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

• Βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης της 

υποστήριξης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 

• Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από τη 

Συμμαχία για τη Γνώση (το μελλοντικό Erasmus+) 

για το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα των Παν/ων και 

των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης 

• Θεσμική υποστήριξη για τη λειτουργία δημόσιων 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων 

• Δραστηριότητες βασικής έρευνας  

Η εθνική στρατηγική RIS3, ως μέρος ενός ευρύτερου 

στρατηγικού πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία 

(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία- 

ΕΣΠΕΚ) είναι υπό εκπόνηση. Η εθνική στρατηγική RIS 

καθορίζει τους στόχους  και τις  προτεραιότητες της 

πολιτικής Ε&Κ με βάση την Smart Specialization Strategy 

(S3) σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη και την 

περιφερειακή διάσταση. Έχει γίνει  SWOT analysis του 

συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.  

— Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (ερευνητική κοινότητα, 

παραγωγικός τομέας, Υπουργεία και Περιφέρειες).  

— Προσδιορίστηκαν  θεματικές περιοχές  που 

αντιστοιχούν στις  τομεακές προτεραιότητες και 

δημιουργήθηκαν πλατφόρμες  κατά το πρότυπο των 

Τεχνολογικών Πλατφορμών όπου κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.  

— Ολοκληρώνεται ο προσδιορισμός των  κατάλληλων 

προγραμμάτων και εργαλείων για κάθε τομέα έξυπνης 

εξειδίκευσης.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 15/01/2015 

2. βασίζεται σε SWOT ή παρεμφερή 

ανάλυση για τη συγκέντρωση των 

πόρων σε περιορισμένο αριθμό 

προτεραιοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας 

ΝΑΙ http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1

089I646I488772 

 

Οσον αφορά τη διαδικασία προτεραιοποίησης οι δράσεις 

που έχουν υλοποιηθεί είναι : 

o Διασταυρούμενη ανάλυση των Εκθέσεων του 

τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου για τις 

προτεραιότητες ΕκΤ για το 2014-2020 (από το 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Εθνικό Συμβούλιο ΕκΤ) με στοιχεία από τη 

δημόσια διαβούλευση (οργανώνεται από τη ΓΓΕΤ, 

το Εθνικό Συμβούλιο ΕκΤ και εκθέσεις του ΣΕΒ για 

τις αναδυόμενες τεχνολογίες) 

o Ανάλυση Swot του ελληνικού συστήματος ΕκΤ 

o Ανάλυση Swot της ελληνικής συμμετοχής στα 

Προγράμματα Πλαίσιο 

o Ανάλυση Swot κάθε ταυτοποιημένου τομέα μέσω 

διαβούλευσης και μελετών (Mac Kinsey, IOBE, 

FGI) λαμβάνοντας υπόψη το Position Paper της 

ΕΕ και τις εκθέσεις των εθνικών 

εμπειρογνωμόνων σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο 

o Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από την 

πλατφόρμα Καινοτομίας 

o Ανάλυση δεδομένων από τις Περιφέρειες (μέσω 

δομημένων ερωτηματολογίων) 

• Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση τομέων προτεραιότητας και 

δραστηριοτήτων, Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εκτενέστερα για τη βελτίωση της θεματικής 

συγκέντρωσης των νέων ΕΠ/ΠΕΠ 

• Συνεχής ανάδραση με όλους τους ενδιαφερόμενους 

μέσω ενός δομημένου διαλόγου σε εθνικό και /ή 

περιφερειακό επίπεδο 

 

3. περιγράφει μέτρα για την 

ενθάρρυνση των ιδιωτικών 

επενδύσεων σε Ε&ΤΑ 

ΟΧΙ  Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/6/2014 

 

4. περιέχει μηχανισμό 

παρακολούθησης 
ΟΧΙ  Το σύστημα παρακολούθησης είναι υπό διαμόρφωση από 

ειδική Ομάδα μελέτης και περιλαμβάνει αναλυτική 

περιγραφή τύπου δεικτών και μεθοδολογίας.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/11/2014 



 

 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

5. Έχει εγκριθεί πλαίσιο που 

περιγράφει τους διαθέσιμους 

δημοσιονομικούς πόρους για την 

έρευνα και καινοτομία 

ΝΑΙ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp20

12_greece_en.pdf 

 

 

 

Όσον αφορά το στόχο αύξησης της δημόσιας και ιδιωτικής 

δαπάνης για Ε&Κ ως ποσοτό του ΑΕΠ, στο πλαίσιο της 

κατάρτισης του νέου ΕΠΜ 2013 -2016, αναθεωρήθηκε ο 

στόχος για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας μέχρι το 2020, 

προσδιορίστηκαν οι βασικές πηγές χρηματοδότησης 

(εθνικής και κοινοτικής) για δράσεις έρευνας και 

τεχνολογίας μέχρι το 2020 καθώς και τα ποσά 

χρηματοδότησης που απαιτούνται ανά πηγή 

χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί αυτό ο νέος 

στόχος. Ως υιοθέτηση θεωρείται η ενσωμάτωση του νέου 

στόχου στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το οποίο 

υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 15/4/2014.  

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 της 

προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού 

Στρατηγικού Φόρουμ για της Ερευνητικές 

Υποδομές (European Strategy Forum on 

Research Infrastructures – ESFRI) 

ΟΧΙ  Η διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη σχετικά με τις 

προτεραιότητες για την ενίσχυση  Ερευνητικών Υποδομών 

από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.   

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31/12/2014 

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 

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: 

 

ΟΧΙ  Το σχέδιο της Στρατηγικής βρίσκεται σε δημόσια 

διαβούλευση από τις 28 Μαρτίου 2014 έως τις 24 Απριλίου 

2014.  

Στο πλαίσιο της συνάφειας της στρατηγικής για την 

Ψηφιακή Ανάπτυξη με τη στρατηγική RIS με βάση την Smart 

Specialization Strategy (S3) σε εθνικό επίπεδο, 

ολοκληρώθηκε η συμμετοχή στη θεματική πλατφόρμα της 

ΓΓΕΤ για την τομεακή προτεραιότητα των ΤΠΕ, και απεστάλη 

υλικό για τον προσδιορισμό των κατάλληλων εργαλείων 

έξυπνης εξειδίκευσης στον τομέα ΤΠΕ. 

Αναμένεται η ανακοίνωση της Δομής Συντονισμού 

(Κυβερνητικό Συμβούλιο Ψηφιακής Πολιτικής) και 

δημιουργία/μετατροπή της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ως Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της Γενικής 

Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2014  

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 

ΝΑΙ http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-

Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-

Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 

 

3. θα πρέπει να  έχει πραγματοποιηθεί 

ανάλυση όσον αφορά την 

εξισορρόπηση της υποστήριξης της 

ζήτησης και της προσφοράς 

τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ΝΑΙ http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-

Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-

Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 

 

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 http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-

Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-

Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 

 

πρωτοβουλιών 

διασυνοριακής συνεργασίας 

5. αξιολόγηση των αναγκών για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ 
ΝΑΙ http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-

Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-

Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 

 

2.2 Υποδομή δικτύων 

πρόσβασης της γενιάς 

(NGA): Η ύπαρξη εθνικών ή 

ΜΕΡΙΚΩΣ 
1. Να έχει καταρτισθεί ένα εθνικό 

ή/και περιφερειακό σχέδιο για 

Υποδομές Ψηφιακής Πρόσβασης 

Της Γενιάς που να περιλαμβάνει: 

ΟΧΙ  Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2014 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  
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(όπου είναι αναγκαίο) 

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  Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Ψηφιακού Μητρώου 

Δικτυακών Υποδομών για τη δημιουργία χάρτη ιδιωτικών 

και δημοσίων δικτυακών υποδομών. 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Εθνικού Ευρυζωνικού 

Σχεδίου θα διαμορφωθεί σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές 

που θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες δημόσιες και 

ιδιωτικές υποδομές και τα δημοσιευμένα σχέδια ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2014 

3. βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα που 

ενισχύουν τον ανταγωνισμό και 

παρέχουν πρόσβαση σε 

προσβάσιμες, προσιτές σε κόστος, 

ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες 

που έχουν λάβει μέριμνα ως προς 

τις μελλοντικές τεχνολογικές 

εξελίξεις 

ΟΧΙ  Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των έργων FTTH και RURAL 

έγιναν οι κατάλληλες τεχνικο-οικονομικές αναλύσεις, σε 

συνεργασία με την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς, 

που αποτελούν τη βάση για τις επόμενες μελέτες και 

αναλύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επενδυτικών 

σχεδίων και του προγραμματισμού. 

Όσον αφορά το έργο RURAL, έχει ολοκληρωθεί. 

Όσον αφορά νέα έργα, θα υπάρχει πρόβλεψη για βιώσιμα 

αναπτυξιακά μοντέλα στην 1
η
 έκδοση του εθνικού σχεδίου.  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2014 

περιφερειακών σχεδίων 

NGA που λαμβάνουν υπόψη 

της περιφερειακές δράσεις 

για την επίτευξη των στόχων 

της ΕΕ για την πρόσβαση 

υψηλής ταχύτητας στο 

διαδίκτυο42, 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 ανταγωνισμού και 

κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ 

και παρέχουν προσβάσιμες 

υπηρεσίες της ευάλωτες 

ομάδες. 

4. μέτρα για την ενεργοποίηση 

ιδιωτικών επενδύσεων 

 

ΝΑΙ Υφιστάμενα μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις, 

με στόχο την αύξηση της ζήτησης που αποτελεί 

κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις: ΣΔΙΤ, 

νομοθεσία (π.χ. Ν 4070/2012 για ζώνες 

συχνοτήτων-δωρεάν χρήση τους σε όσους 

επενδύσουν στο έργο RURAL), ενεργοποίηση 

στο Μνημόνιο της υποχρέωσης ύπαρξης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ελληνική 

επικράτεια.  

Έχει ολοκληρωθεί δευτερογενής νομοθεσία για 

τα μέτρα διέλευσης. Θα  επικαιροποιηθεί όπου 

απαιτείται, βάσει του προς ψήφιση 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη μείωση 

κόστους ευρυζωνικών υποδομών (Broadband 

Cost Reduction). 

Προωθείται προς ψήφιση σειρά νομοθετικών 
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ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση εγκαταστάσεων 

κεραιών.  

Οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι: 

o Μέτρα για τη μείωση του κόστους 

και  του χρόνου ίδρυσης 

επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη 

τους στόχους του Small Business 

Act  

 

ΝΑΙ 
o Νόμοι  4072/2012 και 3982/2011  

o Διαδικτυακή πύλη Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου 

o http://www.businessportal.gr/ 

o http://ec.europa.eu/enterprise/policies/s

me/business-environment/files/2012-

country-fiches_en.pdf 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται γιατί έχουν  θεσμοθετηθεί τα 

μέτρα για τη μείωση του κόστους και  του χρόνου ίδρυσης 

επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών έναρξης και άσκησης 

της ειδικότερης δραστηριότητας της επιχείρησης σε 115,80 

€ και 1,95 ημέρες [μη επικαιροποιημένη ιστοσελίδα της ΕΕ].  

 

o Μέτρα για την χορήγηση αδειών 

έναρξης και άσκησης της 

ειδικότερης δραστηριότητας της 

επιχειρήσεις 

 

ΝΑΙ 
— Ν. 3982/2011 και εφαρμοστικές διατάξεις 

του 

— Νόμος 4072/12 

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην διαδικασία  

αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 

προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με την προϋπόθεση ότι 

έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών  (αρθρ 

17 – 40).  

Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1, όλες οι αδειοδοτικές 

υπηρεσίες πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που 

εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

χρόνου και κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

έχει ρόλο συντονιστή με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν το χρονικό όριο που 

έχει τεθεί.  

3.1 Υλοποίηση συγκεκριμένων 

ενεργειών για την 

προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

λαμβάνοντας υπόψη την 

«Πράξη για της Μικρές 

Επιχειρήσεις» [Small 

Business Act (SBA)] 

ΝΑΙ 

 

Η ύπαρξη ενός μηχανισμού για την 

παρακολούθησης της εφαρμογής των 

μέτρων του SBA τα οποία υπάρχουν και 

αξιολογούν την επίπτωση στις ΜΜΕ 

ΝΑΙ 
o Ορισμός SME Envoy και καθορισμός 

πλαισίου λειτουργίας του θεσμού με την 

ΥΑ  4263/515/17.04.2012 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92

4%CE%A9%CE%9C%CE%A6-

%CE%9C%CE%91%CE%A8 

o Ν 4048/2012 / 23.2.2012  

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-

14-06-23/2013-01-29-08-13-13 

«Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, 

Διαδικασίες και Μέσα Καλής 

Νομοθέτησης».  

 

 

Ο μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των 

μέτρων του SBA περιλαμβάνει τους εξής άξονες: 

- SME Envoy του οποίου το πλαίσιο καθηκόντων 

καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

- Συντονισμός της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και 

αποστολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση 

του ετήσιου SBA Factsheet.. 

- Συντονισμός της διαδικασίας συλλογής στοιχείων για την 

εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο ετήσιας 

συνάντησης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Αρμόδια  Εθνική Αρχή: Γενική Διεύθυνση Στήριξης της 

Βιομηχανίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.  
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ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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(όπου είναι αναγκαίο) 

Αναφορικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων,  σύμφωνα με 

το Νόμο  4048/2012 (Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, 

Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης), προβλέπεται 

το πλαίσιο για την αξιολόγηση της επίπτωσης των νέων 

νομοθετημάτων στην οικονομία, την κοινωνία, τη διοίκηση 

και το Περιβάλλον.   

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 
1. Πλήρης ενσωμάτωση της οδηγίας 2010/31 

έγινε με τον Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 

42/Α/19.02.2013) «Ενεργειακή Απόδοση 

Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

λοιπές διατάξεις». Μερική ενσωμάτωση 

της Οδηγίας με τους Νόμους 3661/2008, 

3851/2010 και 3889/2010. 

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων 3 & 4 

της Οδηγίας 2010/31 εφαρμόζονται ήδη 

με διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ αριθμ. 

Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010). 

Οι απαιτήσεις του κριτηρίου δεν ικανοποιούνται πλήρως  

καθώς δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή 

των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρου 5 της Οδηγίας 

2010/31 που αφορά στον «Υπολογισμό των βέλτιστων από 

πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης». 

 

 Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 

εκπλήρωση.  

Εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης: 15/3/2015 

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 

2. Λήψη μέτρων για τη θέσπιση της 

συστήματος πιστοποίησης της 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 

σύμφωνα με το Άρθρο 11 της 

Οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

ΝΑΙ 
o Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 

5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β’ 407/ 9.04.2010) 

«Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων». (Άρθρο 14: 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων ) 

o Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 

132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική – 

οργανωτική δομή και στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (Άρθρο4: 

Διενέργεια Ελέγχων από την Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) και Άρθρο 5: Επιβολή 

Κυρώσεων) 

o Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 (ΦΕΚ 

177/Α/6.10.2010) «Ενεργειακοί 

Επιθεωρητές 

o Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων 
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Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων 

Κλιματισμού». (Άρθρο 5: Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο 

Επιθεωρήσεως Κτιρίων) 

o Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

237/Α/05.12.2012) «Ρυθμίσεις 

κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας 

των Υπουργείων Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.» 

(Άρθρο 13: Ενεργειακοί Επιθεωρητές) 

   
3. Μέτρα  για τη διασφάλιση 

στρατηγικού σχεδιασμού ως προς 

την ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ· του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

ΟΧΙ http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/rep

orting_en.htm 

 

 

Η έκθεση αναφοράς που απαιτείται σύμφωνα με την 

Οδηγία 27/2012 έχει σταλεί στην Ε.Ε.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, σε συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα 

ολοκληρωθεί μέχρι 30/8/2014.  

   
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 
• Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95/23.06.2010) 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά την τελική χρήση, 

ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 

διατάξεις» (Άρθρο 15, παρ.1 και 3 : 

Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασμοί για 

την κατανάλωση ενέργειας). 

• ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ 

Β 297/13.2.2013) «Αντικατάσταση 

συστημάτων μέτρησης τελικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) 
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Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 
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ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogener

ation/cogeneration_en.htm 

o Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28.01.2009) 

«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή 

περισσότερων χρήσιμων μορφών 

ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών 

με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας 

και της διατάξεις»  

Η έκθεση αναφοράς για την προώθηση της συμπαραγωγής 

εστάλη στην ΕΕ ον Νοέμβριο 2011.  

 

   
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 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. 

NAI 
o Νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.06.2012) 

«Της Οικοδομικός Κανονισμός», (Άρθρο 

25: «Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων 

ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης») 

o Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 

179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή 

και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και της ρυθμίσεις». (Άρθρο 197: Λοιπές 

Διατάξεις) 

o Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85 / 

04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και της διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής». 

o Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 

(Β΄2373) «Κανονισμός αδειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας υψηλής απόδοσης» 

o Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ 

889/Β/22.3.2012) 

o Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278 (ΦΕΚ 

3108/23.11.2012) «Συμπληρωματικές 

Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
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Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο 

Συμπληρωματικών Συμβάσεων 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και 

Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και 

ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ» 

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 Για τη δημιουργία διαφανών σχημάτων 

υποστήριξης : 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα 

ΑΠΕ:  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=546&

language=el-GR και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

: 

http://www.rae.gr/site/en_US/portal.csp 

o Νόμος 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70 / 

30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην 

Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα 

ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια 

Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών 

(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 

o Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85 / 

04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και της διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» 

o Νόμος 3468/2006 (G.G. A’/ 

129/27.06.2006) 

http://www.admie.gr/rythmistiko-

plaisio/kodikes-egcheiridia/ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renew
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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(όπου είναι αναγκαίο) 

able_power/ape_penetration.csp 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about

_rae/actions/decision/2012_A0787.csp 

http://www.admie.gr/fileadmin/groups/EDAS_

DSS/AnaptixiSistimatos/Timologio_syndesis_G

NOM._RAE-2-2007.pdf 

   
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 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=

CEYdUkQ719k%3D&tabid=37 

Το 1
ο
 Εθνικό σχέδιο δράσης για της ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ, υποβλήθηκε στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2010, έχει 

εγκριθεί και έχει επικαιροποιηθεί το 2012.  

 

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 http://www.unisdr.org/partners/countries/grc 

www.prometheus2014.gr 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε στη 

DG ECHO το Model Local/ Regional Disaster Prevention Plan 

ως το εθνικό πλαίσιο εκτίμησης επικινδυνότητας (National 

Disaster Risk Assessment Framework. Το κείμενο αυτό 

εντάχθηκε στην ειδική βάση δεδομένων CIRCABC τον Ιούλιο 

2013 και περιλαμβάνει μια περιγραφή της μεθοδολογίας 

που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO31010. Σύμφωνα με 

το Hyogo πλαίσιο δράσης 2005 – 2015, η ελληνική 

πλατφόρμα για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών 

(HNP-DRR) έχει καταρτιστεί και αποτελεί ένα ανοικτό 

δίκτυο και forum για τους κρατικούς φορείς και τους 

εταίρους  που εμπλέκονται σε θέματα μείωσης του 

κινδύνου από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Ως  

παραρτήματα του εθνικού  πλαισίου εκτίμησης  

επικινδυνότητας συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για τους 

σεισμούς, τα τσουνάμι και τις δασικές πυρκαγιές. 

Ειδικότερα δε όσον αφορά στους σεισμούς και τις δασικές 

πυρκαγιές, η εκτίμηση είναι πλήρως ενσωματωμένη στην 

εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η  δεύτερη έκδοση του 

εθνικού πλαισίου εκτίμησης επικινδυνότητας περιλαμβάνει 

σενάρια πολλαπλών κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 

στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων EU EVROS 

2010, EU POSEIDON 2011 και EU PROMETHEUS 2014.  
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2. Περιγραφή της διαδικασίας, της 

μεθοδολογίας, των μεθόδων και 

των μη ευαίσθητων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 

επικινδυνότητας καθώς της και τα 

βασιζόμενα της σχετικές 

επικινδυνότητες κριτήρια για την 

ιεράρχηση των επενδύσεων 

ΝΑΙ http://www.unisdr.org/partners/countries/grc 

www.prometheus2014.gr 

 

 

3. Περιγραφή σεναρίων της μόνο  

κινδύνου και πολλαπλών κινδύνων 

 

ΝΑΙ http://www.unisdr.org/partners/countries/grc 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/

wai/navigation/container.jsp 

www.prometheus2014.gr 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&

language=el-GR 

ΕΙΟΝΕΤ, 

http://floods.opengov.gr/ 

 

Ως παραρτήματα του εθνικού  πλαισίου εκτίμησης  

επικινδυνότητας συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για τους 

σεισμούς, τα τσουνάμι και τις δασικές πυρκαγιές. Τα 

παραρτήματα αυτά έχουν ενταχθεί στην ειδική βάση 

δεδομένων CIRCABC.. Ειδικότερα δε όσον αφορά στους 

σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, η εκτίμηση είναι 

πλήρως ενσωματωμένη στην εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η  

δεύτερη έκδοση του εθνικού πλαισίου εκτίμησης 

επικινδυνότητας περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 

κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων EU EVROS 2010, EU 

POSEIDON 2011 και EU PROMETHEUS 2014. 

4. Να έχουν ληφθεί υπόψη, όπου 

απαιτούνται, οι εθνικές στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή 

ΝΑΙ http://www.unisdr.org/partners/countries/grc 

www.prometheus2014.gr 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&

language=el-GR 

 

Σε σχέση με τις πλημμύρες και σε εφαρμογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση 

των κινδύνων πλημμύρας, από την Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και τον 

προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.  

Σημειώνεται ότι στον πρώτο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 

εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ χαμηλής 

πιθανότητας με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης 

(κατανομές ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με τον τρόπο 

αυτό  σε αυτή τη φάση, την επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής. 

5.2 Καλές Γεωργικές και 

Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

(ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής 

γεωργικής και 

περιβαλλοντικής 

κατάστασης των εκτάσεων 

ΟΧΙ 
1. Τα  πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται 

στην εθνική νομοθεσία και 

προσδιορίζονται στα 

προγράμματα  

ΟΧΙ  Α) Για το έτος 2014 : υπό εκπλήρωση. Ενσωμάτωση των 

τροποποιήσεων για  τις ΚΓΠΣ του 2104  σε εφαρμογή του 

καν. 1310/2013. Απαιτείται τροποποίηση της 

προηγούμενης  ΚΥΑ 262385/2010, για την πολλαπλή 

συμμόρφωση, η οποία έχει καταρτιστεί από τις 

υπηρεσίες και αναμένεται να υπογραφεί άμεσα από 



 

 15 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
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που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του 

κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 

και σε εθνικό επίπεδο 

τους συναρμόδιους υπουργούς.  

Β) Για τα έτη: 2015-2020 ( ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: 

ΟΧΙ,  ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ): Πρέπει να εκδοθεί νέα ΚΥΑ 

με ισχύ από 2015-2020. Η ΚΥΑ αυτή θα καταρτιστεί με 

βάση την προηγούμενη ΚΥΑ 262385/2010, με μικρές 

τροποποιήσεις και θα εκδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 

2015. Δεν είναι δυνατή η έκδοσή της στην παρούσα 

περίοδο λόγω της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής, 

αλλά η κατάρτισή της θα είναι εύκολη, καθώς δεν 

απαιτούνται μελέτες ή άλλες διαδικασίες συντονισμού. 

Η ΚΥΑ αυτή θα εκδοθεί με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ και 

συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

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 τις 

γεωγραφικές και κλιματικές 

συνθήκες της περιφέρειας ή των 

περιφερειών τις οποίες αφορά. 

ΟΧΙ  Στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 

υπάρχει κεφάλαιο ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών 

ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση του Πίνακα 

ΙΙΙ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

H τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 

πολιτικής για την ύδρευση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 

τις 31/1/2016 και για τις λοιπές χρήσεις ύδατος μέχρι 

30/6/2016. 

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 από 

Προγράμματα 

ΟΧΙ 

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  Τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 13 και του Πίνακα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι 

χάρτες  των δικτύων παρακολούθησης βρίσκονται στο 

κεφάλαιο 9 των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών 

απορροής των υδατικών διαμερισμάτων. Οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι βρίσκονται στο Κεφάλαιο 11 των 

σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των υδατικών 

διαμερισμάτων. Το Κεφάλαιο 12 των σχεδίων διαχείρισης 

λεκανών απορροής περιλαμβάνει τα προγράμματα μέτρων 

των υδατικών διαμερισμάτων.  

Με Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων έχουν 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

εγκριθεί 10 από τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής (Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας 

Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής 

Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θράκης και Ανατολικής, Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας). 

Η ολοκλήρωση και έγκριση των Σχεδίων  Διαχείρισης για τα 

Υδατικά Διαμερίσματα, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, 

Αιγαίου και Κρήτης θα γίνει μέχρι τις  31/3/2015. 

   Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς γιατί οι 

υποχρεώσεις που συνδέονται με τα επιμέρους κριτήρια δεν 

εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν ολοκληρωθεί 

επιμέρους στάδια και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 

ενέργειες για την εκπλήρωση τους.  

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας :  

30/09/2015. 

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 Ο Νόμος 4042/2012 ενσωματώνει στο εθνικό 

δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Η έκθεση εφαρμογής για τα έτη 2011 και 2012, 

όπως προβλέπει το άρθρο 11, έχει υποβληθεί.  

 

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 

 

 

2. Να  υπάρχει ένα ή περισσότερα 

σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/EΚ. 

ΟΧΙ  Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ενσωματώθηκε με το 

άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012. 

Εκπονείται μελέτη επικαιροποίησης του ΕΣΔΑ και με βάση 

την αξιολόγηση των ΠΕΣΔΑ θα προκύψουν οι αναγκαίες 

προσαρμογές στις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Με 

την ολοκλήρωση της παραλαβής των παραδοτέων θα 

ακολουθήσει η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής 

εκτίμησης και ευρείας διαβούλευσης πριν τη θεσμοθέτηση 

των σχεδίων. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:  30/09/2015 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

3. Το Κράτος Μέλος να έχει θεσπίσει 

προγράμματα πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων, όπως 

απαιτείται από τον Άρθρο 29 της 

Οδηγίας. 

 

ΟΧΙ 

 Το άρθρο 29 της Οδηγίας2008/98/EΚ ενσωματώθηκε στο 

εθνικό δίκαιο με το άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012. 

Έχει υπογραφεί η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του 

Εθνικού προγράμματος πρόληψης από 28-5-2013. 

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης :  31/12/2014 

4. 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  Τα απαραίτητα μέτρα, πέραν των ήδη υφισταμένων, θα 

περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΕΣΔΑ, τους 

αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, για τις περιπτώσεις που 

απαιτείται εξειδίκευση σε Περιφερειακό επίπεδο, και το 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων. 

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 31/12/2014 

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 

ΟΧΙ 
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 

ΟΧΙ  Α) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ): 

• Έκδοση του Νόµου 4036/2012: «∆ιάθεση 
γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις» µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η 
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/128/ΕΚ  
«Σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου 
που αφορά τον καθορισµό πλαισίου Κοινοτικής 
δράσης µε σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής 
χρήσης των γεωργικών φαρµάκων» 

• Έκδοση της αριθ. 8197/90920/22-7-2013  ΚΥΑ( 

ΦΕΚ Β/1883) των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του 

• Με βάση τα αναφερόµενα από 01-01-2014 είναι 
υποχρέωση των επαγγελµατιών χρηστών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να 
εφαρµόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις Γενικές 
Αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας 

• Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής είναι η Συντονιστική Εθνική Αρχή.  

• Ως αρµόδια αρχή εκδίδει προς εφαρµογή 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

τµηµατικά, Οδηγούς Ολοκληρωµένης 
Φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, µε τη 
συνδροµή από  επιστηµονικές οµάδες . Οι 
Οδηγοί περιλαµβάνουν τις καλλιεργητικές 
επιλογές υποχρεωτικής εφαρµογής, οι οποίες 
διέπονται από τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωµένης 
Φυτοπροστασίας και τις καλλιεργητικές επιλογές 
εθελοντικής εφαρµογής, οι οποίες διέπονται 
από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραµµές 
Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας. Οι 
αναφερόµενοι οδηγοί  και εν γένει το πλαίσιο 
φυτοπροστασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu). 
Ήδη έχουν καταρτιστεί 14 Οδηγοί, ύστερα και 
από σχετική διαβούλευση 
(http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1020) ενώ 
αναµένεται η ολοκλήρωση άλλων 15 Οδηγών.  

• Χρήση Υφιστάµενου Συστήµατος 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων: Προς 
υποβοήθηση του έργου των παραγωγών – 
καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα 
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου 
εκδίδουν ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, 
για τις βασικές καλλιέργειες του χώρου ευθύνης 
των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου 
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer-2/agricultural-warnings ). 

• Αναβάθµιση υφιστάµενου Συστήµατος 
Γεωργικών Συµβούλων (Οργανωτικές και λοιπές 
προσαρµογές για την εφαρµογή 
ολοκληρωµένων συµβουλών). Σχετικά έχει ήδη 
συσταθεί και έχει ξεκινήσει τις εργασίες της 
σχετική Οµάδα Εργασίας (αριθ. 671/159871/23-
12-2013 ΥΑ) «Σύσταση και συγκρότηση οµάδας 
εργασίας για το σύστηµα παροχής συµβουλών 
σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις». 

• Προωθείται τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης (ΦΕΚ 1883/τβ΄/01-8-2013) μέσω σχετικής 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

ΚΥΑ από τη Συντονιστική Αρχή 

Β)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΖΩΝΕΣ: 

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ): 

• Για τη µείωση τις νιτρορύπανσης γεωργικής 
προέλευσης (χρήση λιπασµάτων) στα νερά που 
βρίσκονται τις ευπρόσβλητες ζώνες, 
καταρτίζονται προγράµµατα δράσης και 
λαµβάνεται κάθε άλλο συµπληρωµατικό µέτρο 
ή ενισχυµένη δράση σύµφωνα µε το άρθρο 5 
τις υπ΄αριθµ. 16190/1335/1997 ΚΥΑ.  

• Ο χαρακτηρισµός των ευπρόσβλητων ζωνών 
και η κατάρτιση σχετικού καταλόγου ή 
ενδεχοµένως η αναθεώρησή του γίνεται µε 
Κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των 
συναρµόδιων Υπουργείων. Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ 
και ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία µε τα συναρµόδια 
Υπουργεία καταρτίζουν προγράµµατα ∆ράσης 
για τις ευπρόσβλητες ζώνες. 

Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ -– ΓΕΝΙΚΑ ΚΓΠΣ 

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ ΓΙΑ 2014 /Σχεδόν 

ολοκληρωμένη, ΟΧΙ ΓΙΑ 2015-2020 ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ): 

• Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής & 
Τεκµηρίωσης είναι η αρµόδια Εθνική Αρχή για 
τη σύνταξη της ΚΥΑ εφαρµογής των ΚΓΠΣ 
(πολλαπλή συµµόρφωση). Η σχετική νοµοθεσία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
(http://www.minagric.gr/index.php/el/the-
ministry-2/agricultural-
policy/koinagrotpolitik/1197-polsimor) 

• Ενσωµάτωση των τροποποιήσεων για  τις ΚΓΠΣ 
του 2104 σε εφαρµογή του καν. 1310/2013. 
Απαιτείται τροποποίηση τις προηγούµενης ΚΥΑ 
262385/2010, για την πολλαπλή συµµόρφωση 
που συµπεριλαµβάνει και τη χρήση 
λιπασµάτων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση έχει 
καταρτιστεί από τις υπηρεσίες και αναµένεται 
να υπογραφεί από τις συναρµόδιους 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

υπουργούς.  

• Απαιτείται νέα ΚΥΑ µε ισχύ από 2015-2020 . Η 
ΚΥΑ αυτή θα καταρτιστεί µε βάση την 
προηγούµενη ΚΥΑ 262385/2010, µε µικρές 
τροποποιήσεις και θα εκδοθεί µέχρι τον 
Ιανουάριο του 2015. 

Δ) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ): 

• Νόμος 1565/85 (Α’164)  «Λιπάσματα» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4235/14 (Α΄32 

 άρθρο 49) ως τελευταία τροποποίηση του ν. 

1565/85. Για την εξ ολοκλήρου εφαρμογή του Ν. 

4235/14 (Α΄32  άρθρο 49) που σκοπό έχει τη 

βελτίωση των προϋποθέσεων και απλούστευση 

των διαδικασιών έγκρισης εμπορίας νέων τύπων 

λιπασμάτων, απαιτούνται η έκδοση ΚΥΑ και ΥΑ 

σύμφωνα με το άρθρο 13β. Σύμφωνα με το ίδιο 

άρθρο, σημείο7  «Μέχρι την έκδοση των 

κανονιστικών πράξεων του παρόντος άρθρου 

ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των 

προϋφισταμένων διατάξεων.», οι οποίες είχαν 

εκδοθεί για την εφαρμογή του 1565/85 και των 

τροποποιήσεων αυτού και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

• ΚΥΑ 291180/11034/02 (Β’ 1274) Άδειες 

κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων & ΚΥΑ 

257921/04 (Β’ 955) Τροποποίηση τις υπ’ αριθ. 

291180/11034/19-09-2002 κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων 

λιπασμάτων» & Εγκύκλιος 281349/1662/09-07-

2010 «χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέου 

τύπου λιπάσματα». Σε αυτά τίθενται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά καθώς και 

κάθε  άλλη λεπτομέρεια για την έκδοση αδειών 

κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων, που δεν 

ανήκουν στα λιπάσματα ΕΚ και δεν  ρυθμίζονται 

από τον Καν. 2003/2003. Τίθενται τα όρια και οι 

ανοχές εντός των οποίων επιτρέπεται η 

διακύμανση. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

• ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ2692/4-10-12) Καθορισμός 

των προϋποθέσεων και τις διαδικασίας τις 

έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α 

και Β. Γίνεται εφαρμογή του νόμου 3919/11 

«Αρχή τις επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και 

άσκηση επαγγελμάτων» ΦΕΚ A΄/32), τις 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• ΚΥΑ 196033/2012 ∆ιασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον 
τοµέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
ν.3844/2010 

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 

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 

προτεραιοτήτων για επενδύσεις:  

 

ΟΧΙ 

3. στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο 

αναλυτικό δίκτυο όπου 

προβλέπονται επενδύσεις από το 

ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και 

 

ΟΧΙ 

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 

4. δευτερογενείς συνδέσεις 

 

ΟΧΙ 

 Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα 

καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της 

Χώρας για την Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει όλα τα 

μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, 

εναέριες και εμπορευματικές μεταφορές) και όλες τις 

Περιφέρειες της Χώρας. Το ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 

προγραμματισμό των υποδομών μεταφορών τη συμβολή 

στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 1315/2013), 

περιλαμβάνοντας:  

o τις προτεραιότητες για επενδύσεις στο κύριο (core 

network) και στο αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 

network) των ΤΕΝ-Τ, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις 

από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και το CEF 

o τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα  διασυνδεσιμότητα 

περιγράφοντας τη συμβολή τους στον ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών  

Επίσης, καλύπτονται οι συνδέσεις των καθορισμένων 

κόμβων των ΔΕΔ-Μ και οι συνδέσεις με τα δίκτυα 

μεταφορικών υποδομών των γειτονικών χωρών, 

περιλαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων όπως η εξασφάλιση προσβασιμότητας και 

διασύνδεσης των περιφερειών δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

5. μία  σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 

έργων για τα οποία προβλέπεται 

στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 

Συνοχής 

ΟΧΙ 
στις απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιφέρειες / 

νησιά, η εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους τους 

χρήστες συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων 

περιορισμένης κινητικότητας /ΑΜΕΑ,  η προώθηση των 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πηγών ενέργειας με 

χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στις μεταφορές, η προώθηση 

της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, η αντιμετώπιση 

διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων ειδικότερα σε 

σχέση με τη διαλειτουργικότητα του δικτύου, τον 

ανταγωνισμό κλπ. Το ΣΠΕΜ περιέχει λίστα έργων για τις 

διάφορες κατηγορίες μεταφορικών υποδομών, υπό τη 

μορφή πινάκων που περιλαμβάνουν τα εξής:  

o τα έργα που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΤΠΑ, το Τ.Σ. και τα λοιπά χρηματοδοτικά μέσα κατά 

την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020  

o τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης, προβλεπόμενο 

κόστος των έργων       

o ρεαλιστικό χρονοπρογραμματισμό για την υλοποίηση 

κάθε έργου. 

Για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην 

κατάρτιση του ΣΠΕΜ, θα εφαρμοστεί η διαδικασία 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ και στη σχετική 

ΚΥΑ 107017/2006. 

Το ΣΠΕΜ έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο Σύμβουλο με 

ευθύνη της ΕΔΑ Μεταφορών (η σχετική σύμβαση υπεγράφη 

στις 25/07/2013 με πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης του 

ΕΠΕΠ στο οποίο η αντίστοιχη πράξη εντάχθηκε στις 

18/06/2013). 

Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης οριστικοποιημένης μορφής : 

30/9/2014. 

6. μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων 

και των δικαιούχων για να 

παράγουν τη σειρά έργων. 

ΟΧΙ  Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31/10/2014 

7.2 

 

Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 

ύπαρξη στο συνολικό 

σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 

ΟΧΙ  
1. Ύπαρξη τμήματος για την ανάπτυξη 

των σιδηροδρόμων στο σχέδιο ή 

σχέδια ή πλαίσιο/-α μεταφορών, 

ΟΧΙ  Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς γιατί οι 

υποχρεώσεις που συνδέονται με τα επιμέρους κριτήρια δεν 

εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν ολοκληρωθεί 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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)· 

επιμέρους στάδια και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 

ενέργειες για την εκπλήρωση τους. Ειδικότερα, το 

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα 

καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της 

Χώρας για την Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει όλα τα 

μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, 

εναέριες και εμπορευματικές μεταφορές) και όλες τις 

Περιφέρειες της Χώρας. Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπεται 

να εγκριθεί σε οριστικοποιημένη μορφή μέχρι 30/9/2014. 

Το ΣΠΕΜ που θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στα προηγούμενα (conditionality 7.1) θα περιέχει ειδικά 

κεφάλαια για το σιδηρόδρομο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θα 

καλύπτουν όπου απαιτούνται και ειδικότερες απαιτήσεις 

(π.χ.  διαλειτουργικότητα του δικτύου). Επίσης, το ΣΠΕΜ θα 

περιέχει λίστα έργων για τις διάφορες κατηγορίες 

μεταφορικών υποδομών, υπό τη μορφή πινάκων που θα 

περιλαμβάνουν τα εξής:  

o τα έργα που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΤΠΑ, το Τ.Σ. και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014 - 2020  

o τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης, προβλεπόμενο 

κόστος των έργων       

o ρεαλιστικό χρονοπρογραμματισμό για την υλοποίηση 

κάθε έργου,. 

Για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην 

κατάρτιση του ΣΠΕΜ, θα εφαρμοστεί η διαδικασία 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ και στη σχετική 

ΚΥΑ 107017/2006 . 

 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. 

2. Μέτρα  για  να εξασφαλιστεί η 

ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων 

και των δικαιούχων για να 

παράγουν τη σειρά έργων. 

 

ΟΧΙ  Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30/10/2014  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

1. Η ύπαρξη τµήµατος για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες µεταφορές, τους 
λιµένες, τις πολυτροπικές 
συνδέσεις και τις υποδοµές 
αερολιµένων στο σχέδιο ή σχέδια 
ή πλαίσιο/-α µεταφορών, το 
οποίο:  

ΟΧΙ  

2. πληροί τις νοµικές απαιτήσεις για 
στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίµηση 

ΟΧΙ  

3. καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριµων έργων (περιλαµβάνοντας 
χρονοδιάγραµµα και 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο) 

ΟΧΙ  

Το ΣΠΕΜ που καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

για την αιρεσιμότητα 7.1, περιέχει ειδικό κεφάλαιο/α για 

τους συγκεκριμένους τομείς έργων μεταφορών (θαλάσσιες 

μεταφορές, λιμάνια, πολυτροπικές συνδέσεις, έργα 

αεροδρομίων κλπ.).  

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30/9/2014 

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 

συνεισφέρει στη βελτίωση 

των συνδέσεων με το 

αναλυτικό και βασικό δίκτυο 

ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση 

της βιώσιμης περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας. 

ΟΧΙ 

 

4. Μέτρα εξασφάλισης της ικανότητας 

των ενδιάμεσων φορέων και των 

δικαιούχων για να παράγουν τη 

σειρά έργων 

ΟΧΙ  Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30/10/2014 

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

ΝΑΙ 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 

 

  

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

 

ΝΑΙ 

Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) 

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 

Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και της ρυθμίσεις». (Άρθρα 

46-54, 68, 69 και 108) 

Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/

activity/global_consultation/history_new/1405

2013.csp 

http://www.admie.gr/diaboyleyseis/diaboyleys

i/article/1376/ 

Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου 

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την 

περίοδο 2014-2023 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει τεθεί σε 

δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ το δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2024.  

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την 

περίοδο 2013-2022 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει τεθεί σε 

δημόσια διαβούλευση από το ΔΕΣΦΑ το δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2023. 

Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (TYNDP 2012). Το δεκαετές  

πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 θα  εγκριθεί το 2
ο
 εξάμηνο του 

2014. 

Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 

δικτύου φυσικού αερίου. 
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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 

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

ΝΑΙ 

φυσικού αερίου  

http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%C

E%91%CE%A1%CE%98/NNGS_Development%2

0Plan_1322_EN.pdf 

και 

Draft NNGS Development Study for the years 

2014-2023 

http://www.desfa.gr/default.asp?pid=662&la=

2 

Δεκαετές διευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-

year-network-development-plan/tyndp-2014/ 

Δεκαετές διευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης 

δικτύου φυσικού αερίου  

http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENT

SOG-TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-

PLAN-2013-2022 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/

doc/2013_pci_projects_country.pdf 

5. Τα  σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν:  

— ρεαλιστική και ώριμη σειρά έργων 

για τα οποία προβλέπεται στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΝΑΙ Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) 

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 

Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και της ρυθμίσεις». (Άρθρο 

59) 

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 

297/13.2.2013) «Αντικατάσταση συστημάτων 
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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 

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 

μέτρησης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας) 

 

ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β 

1403/06.09.2010) «Εφαρμογή Κοινωνικού 

Οικιακού Τιμολογίου» όπως τροποποιήθηκε με 

τις υπ’ αριθ.  Δ5- ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, Δ5-

ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13, 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/20.11.13 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013  

αποφάσεις  

(http://www.deddie.gr/default.aspx?id=31170

&nt=19&lang=1) 

ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/ 20.06.2013  (ΦΕΚ Β’ 

1521/21.06.2013)  «Κατηγορίες, κριτήρια και 

διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους 

Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας 

(http://www.deddie.gr/el/upiresies/eualwtoi-

pelates). 

Χάρτης Υποχρεώσεων προς καταναλωτές 

(http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-

me-to-diktuo/xartis-upoxrewsewn-katanalwti-

xuk) 

8.1 Οι ενεργητικές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας 

σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές 

για την απασχόληση. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

   Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι δεν 

εκπληρώνεται πλήρως το σύνολο των κριτηρίων. Έχουν 

όμως ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση 

των κριτηρίων. 

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 31/12/2016    

   
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, 

ΟΧΙ  Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ παρέχουν ήδη 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά μέτρα σε ικανό 

αριθμό των ενεργά αναζητούντων εργασία. 

Στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος 

“Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του 

ΟΑΕΔ», οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

του 2016, θα ενισχυθούν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
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εστιάζοντας στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 

κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες 

τα ενεργητικά μέτρα που προσφέρει ο ΟΑΕΔ.   

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 

προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού 

Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 

επιλεγμένα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης –τα οποία 

έχουν επιλεχθεί από την Steering Committee του 

Προγράμματος στην οποία συμμετέχουν ευρωπαίοι 

εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ΕΕ και της TFG- θα έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2015. 

   
2. Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 

την ικανότητα και παρέχουν 

ολοκληρωμένη και διαφανή 

πληροφόρηση σχετικά με τις νέες 

θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας 

ΟΧΙ  Έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα παρακολούθησης των ροών 

της μισθωτής απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) το οποίο συνδέει τις 

βάσεις δεδομένων του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. 

Υποπαράγραφοι ΙΑ.10,11,12,13 και 14 Ν.4093/2012 και 

αριθμ.28153/126/28-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2163Β). 

Επιπλέον, και όσον αφορά την κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού εντός Ευρώπης, όλες οι θέσεις εργασίας που 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, μεταφέρονται 

αυτόματα στο portal του EURES. 

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά 

με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης 

μέσω συστημάτων τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία, μέχρι 

το τέλος του 2015.  

   
3. Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 

αναπτύξει τυπικές ή άτυπες 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

σχετικούς φορείς. 

 

ΝΑΙ Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ έχουν 

διαμορφώσει ήδη (άτυπες) συνεργασίες με 

εργοδότες, εκπαιδευτικούς φορείς και 

κοινωνικούς εταίρους. 

Με το άρθρο 29 του Ν.4144/2013 προβλέπεται 

η υποχρέωση όλων των υπηρεσιών της 

δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

δικαστικών υπηρεσιών να συνδράμουν τον 

ΟΑΕΔ με στοιχεία και πληροφοριακό υλικό. 

Το δίκτυο θα ενισχυθεί με την ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων σύζευξης προσφοράς 

και ζήτησης αγοράς εργασίας μέχρι τις 31.12.2015. 

Πιο συγκεκριμένα θα ενισχυθούν τα κάτωθι: 

 Διάλογος με τους Κοινωνικούς εταίρους και φορείς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται 

στον τομέα της απασχόλησης με σκοπό τη θέσπιση 

τυπικού πλαισίου συνεργασίας 

 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΟΑΕΔ, 

ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ/ΙΔΗΚΑ, ΓΓΠΣ και λοιπών φορέων (σε 

εξέλιξη από το 2013)  

 Συνεργασίες με Κοινωνικούς Εταίρους/ κλαδικούς και 

τοπικούς φορείς / επιμελητήρια για την υλοποίηση 

προγραμμάτων μαθητείας 
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 Διερεύνηση αναγκών και ικανοποίησης εργοδοτών και 

εργαζομένων σε συνεργασία με τους θεσμικούς 

εταίρους του ΟΑΕΔ  

8.2 Αυτοαπασχόληση, 

επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία επιχειρήσεων: 

η ύπαρξη της στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για 

χωρίς αποκλεισμούς 

υποστήριξη της εκκίνησης 

ΝΑΙ 

 

 

Υφίσταται ένα στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για χωρίς αποκλεισμούς 

υποστήριξη της εκκίνησης, με τα εξής 

στοιχεία: 

 

ΝΑΙ Η αιρεσιμότητα 8.2 συνδέεται με την 

αιρεσιμότητα 3.1 

 Νόμοι 4072/2012 και 3982/2011  

 Διαδικτυακή πύλη Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου 

 http://www.businessportal.gr/ 

 Ν. 3982/2011 και εφαρμοστικές διατάξεις 

του  

 Νόμος 4072/12  

 

   
 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 
 Νόμοι 4072/2012 και 3982/2011  

 Διαδικτυακή πύλη Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου 

 http://www.businessportal.gr/ 

 

Το κριτήριο εκπληρώνεται γιατί έχουν θεσμοθετηθεί τα 

μέτρα για τη μείωση του κόστους και του χρόνου ίδρυσης 

επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών έναρξης και άσκησης 

της ειδικότερης δραστηριότητας της επιχείρησης σε 

115,80€ και 1,95 μέρες αντίστοιχα. [Δεν έχει ακόμα γίνει 

επικαιροποίηση της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ].  

   
 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  
 Ν. 3982/2011 και εφαρμοστικές διατάξεις 

του  

 Νόμος 4072/12 

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην διαδικασία 

αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 

προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με την προϋπόθεση ότι 

έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών (αρθρ 17 

– 40).  

Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1, όλες οι αδειοδοτικές 

υπηρεσίες πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που 

εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

χρόνου και κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

έχει ρόλο συντονιστή με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν το χρονικό όριο που 

έχει τεθεί.  

   
 δράσεις που συνδέουν τις 

κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης 

επιχειρήσεων και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(πρόσβαση σε κεφάλαιο), οι οποίες 

περιλαμβάνουν την προσέγγιση 

ΝΑΙ 
 Ν. 4019/2011  

 Υλοποίηση Τοπικών  Σχεδίων για την 

Απασχόληση (ΤοπΣΑ)-Τοπικών Δράσεων 

Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες 

(Τοπ/ΕΚΟ) 

Στόχος των ΤοπΣΑ και Τοπ/ΕΚΟ είναι οι ωφελούμενοι 

(άνεργοι και άνεργοι ΕΚΟ), αφού ολοκληρώσουν την 

προετοιμασία τους μέσω δράσεων όπως η κατάρτιση και 

επιμόρφωση, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες 

υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση 
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μειονεκτουσών ομάδων, περιοχών ή 

και των δύο, εφόσον απαιτείται. 
 

 

επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και 

φορολογικά θέματα κ.α., να είναι σε θέση ώστε: 

 να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους 

 να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/ 

επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα 

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 

 

    Ισχύουν τα σχόλια για την αιρεσιμότητα 8.1 

 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι δεν 

εκπληρώνεται πλήρως το σύνολο των κριτηρίων. Έχουν 

όμως ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση 

των κριτηρίων. 

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 31/12/2016    

   
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    Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ παρέχουν ήδη 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά μέτρα σε ικανό 

αριθμό των ενεργά αναζητούντων εργασία. 

Στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος 

“Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του 

ΟΑΕΔ», οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

του 2016, θα ενισχυθούν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

τα ενεργητικά μέτρα που προσφέρει ο ΟΑΕΔ. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 

προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού 

Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 

επιλεγμένα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης –τα οποία 

έχουν επιλεχθεί από την Steering Committee του 

Προγράμματος στην οποία συμμετέχουν ευρωπαίοι 
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(όπου είναι αναγκαίο) 

εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ΕΕ και της TFG- θα έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2015. 

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας έχει αναπτύξει ένα 

ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής για τα θέματα της 

Απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

μεταρρυθμίσεων στους θεσμούς της αγοράς εργασίας.  

Ενώ πρόκειται να καταρτιστεί ενιαίος εργατικός κώδικας 

που θα βοηθήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών, 

μεταξύ άλλων. 

   
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  Έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα παρακολούθησης των ροών 

της μισθωτής απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) το οποίο συνδέει τις 

βάσεις δεδομένων του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. 

Υποπαράγραφοι ΙΑ.10,11,12,13 και 14 Ν.4093/2012 και 

αριθμ.28153/126/28-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2163Β). 

Επιπλέον, και όσον αφορά  την κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού εντός Ευρώπης, όλες οι θέσεις εργασίας που 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, μεταφέρονται 

αυτόματα στο portal του EURES. 

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά 

με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης 

μέσω συστημάτων τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία, μέχρι 

το τέλος του 2015.  

   
3. Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών 

απασχόλησης θα περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη τυπικών ή άτυπων 

δικτύων συνεργασίας με τους 

σχετικούς φορείς. 

 

ΝΑΙ Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ έχουν 

διαμορφώσει ήδη (άτυπες) συνεργασίες με 

εργοδότες, εκπαιδευτικούς φορείς και 

κοινωνικούς εταίρους. 

Με το άρθρο 29 του Ν.4144/2013 προβλέπεται 

η υποχρέωση όλων των υπηρεσιών της 

δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

δικαστικών υπηρεσιών να συνδράμουν τον 

ΟΑΕΔ με στοιχεία και πληροφοριακό υλικό. 

Το δίκτυο θα ενισχυθεί με την ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων σύζευξης προσφοράς 

και ζήτησης αγοράς εργασίας μέχρι τις 31.12.2015. 

Πιο συγκεκριμένα θα ενισχυθούν τα κάτωθι: 

 Διάλογος με τους Κοινωνικούς εταίρους και φορείς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  που εμπλέκονται 

στον τομέα της απασχόλησης με σκοπό τη θέσπιση 

τυπικού πλαισίου συνεργασίας 

 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΟΑΕΔ, 

ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ/ΙΔΗΚΑ, ΓΓΠΣ και λοιπών φορέων (σε 

εξέλιξη από το 2013)  

 Συνεργασίες με Κοινωνικούς Εταίρους/ κλαδικούς και 

τοπικούς φορείς/ επιμελητήρια για την υλοποίηση 



 

 31 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 
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προγραμμάτων μαθητείας  

 Διερεύνηση αναγκών και ικανοποίησης εργοδοτών και 

εργαζομένων σε συνεργασία με τους θεσμικούς 

εταίρους του ΟΑΕΔ  

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 

 

 

   Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι δεν 

εκπληρώνεται πλήρως το σύνολο των κριτηρίων. Έχουν 

όμως ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση 

των κριτηρίων.  

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 31/12/2015    

   
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 Υλοποιούνται δράσεις για μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενους) με 

στόχο την επιτάχυνση της προσαρμογής των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις 

αλλαγές τις αγοράς, ιδιαίτερα στην περίοδο 

της οικονομικής κρίσης. 

Υλοποιούνται δράσεις για επιχειρήσεις που 

απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω, 

εκπόνησης σχεδίου προσαρμογής των 

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις 

κατάρτισης και επανακατάρτισης του 

προσωπικού. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα θα ενισχυθούν με 

την ολοκλήρωση του συστήματος εθνικής εμβέλειας για τη 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της αγοράς εργασίας, 

το οποίο θα βρίσκεται σε θέση λειτουργίας μέχρι το τέλος 

του 2015. 

   
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  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 

επεξεργάζονται σειρά σχετικών μέτρων με χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το τέλος 2015. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η:  

 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της 

επαπειλούμενης ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων 

συμβουλευτικής και παροχής υποστήριξης σε 

σωματεία εργαζομένων μεταξύ άλλων στις 

περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, δράσεων 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη χρηματοδότηση 
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επιχειρηματικότητας από τυχόν πλεονάζον ανθρώπινο 

δυναμικό και δράσεις διευκόλυνσης της κινητικότητας 

μεταξύ επαγγελμάτων και κλάδων μέσω της 

ενδοεπιχειρησιακής συμβουλευτικής και κατάρτισης. 

Επιπλέον, με αρμόδιο φορέα το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και μέχρι το τέλος του 

2015, θα υιοθετηθούν τα μέσα και εργαλεία για την 

πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση της αλλαγής και της 

αναδιάρθρωσης τα οποία θα προκύψουν από:  

 Την αξιολογική μελέτη των στοιχείων που έχουν 

συγκεντρωθεί, καθώς και της αποτελεσματικότητας 

των παρεμβάσεων από την υλοποίηση των 

προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής  

 Την έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις και τους 

κλαδικούς φορείς που συμμετείχαν στα προγράμματα 

με αντικείμενα: την οργάνωση και τον 

προσανατολισμό της εργασίας, τις αντιλήψεις και 

πρακτικές για την κατάρτιση και την αναβάθμιση 

δεξιοτήτων και τις προοπτικές απασχόλησης. 

 Την αξιοποίηση καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν 

από φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι Κοινωνικοί εταίροι 

καθώς και σχετικών πρόσφατων μελετών όπως αυτή 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις 

καλές πρακτικές και τα εργαλεία για τη διαχείριση της 

προσαρμογής του εργατικού δυναμικού και των 

επιχειρήσεων. 

Στη διαμόρφωση του ως άνω συστήματος προβλέπεται η 

ενεργός συμμετοχή κλαδικών φορέων, επιχειρήσεων και 

οικείων φορέων εν γένει. 

8.6 Η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου 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 

ΝΑΙ 

 

 

Να υφίσταται ένα στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την προώθηση της 

απασχόλησης των Νέων, το οποίο:   

ΝΑΙ Το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της 

Εγγύησης για τη Νεολαία έχει υποβληθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31.12.2013. 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται διότι εκπληρώνεται πλήρως 

το σύνολο των κριτηρίων. 

Η εκπόνηση του σχετικού Σχεδίου έχει λάβει υπόψη της όλα 

τα κριτήρια/ υποκριτήρια της αιρεσιμότητας.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

μόνο για την υλοποίηση της 

ΠΑΝ. 

   
 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 Συγκέντρωση στοιχείων από: 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή και τον ΟΑΕΔ 

για τους καταγεγραμμένους άνεργους 

νέους 15-24 και 25-29 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους ΝΕΕΤ 

 Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

 

   
 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 Το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η 

Διεύθυνση Απασχόλησης συνεπικουρούμενη 

από τον ΟΑΕΔ ορίζεται ως η Δημόσια Αρχή που 

θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και τη 

διαχείριση του Συστήματος Εγγυήσεων για τη 

Νεολαία και το συντονισμό των εταιρικών 

σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. (υπ’ αριθμ. 

36016/Δ1.8229/5-11-2013 ΥΑ). 

 

   
 εμπλέκει τους σχετικούς με την  

αντιμετώπιση της ανεργίας των 

νέων ενδιαφερόμενους φορείς  

ΝΑΙ  
 Επιτροπή Συντονισμού για την Εγγύηση 

για τη Νεολαία..  

Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός, ο πολιτικός 

συντονισμός και ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων για τη θέσπιση και 

υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων και ιδίως της 

Εγγύησης για τη Νεολαία» (υπ. αριθμ. 

36019/Δ1.8231/5-11-2013 ΥΑ) 

Στην Επιτροπή Συντονισμού για την 

Εγγύηση για τη Νεολαία η οποία 

αποτελείται από τους γενικούς γραμματείς 

υπουργείων, την τοπική αυτοδιοίκηση α’ 

και β’ βαθμού, μπορούν να καλούνται 

εκπρόσωποι από την κοινωνία των 

πολιτών και κοινωνικοί εταίροι 

 Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων και ιδίως για την Εγγύηση για τη 

 Καταγραφή φορέων με σκοπό τη δημιουργία 

εταιρικών σχέσεων που θα συνδράμουν στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εγγύησης για τη 

νεολαία 

 Επεξεργασία προτάσεων κυβερνητικών φορέων και 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης  

 Αποστολή σχεδίου δράσης στους Κοινωνικούς 

Εταίρους. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Νεολαία» (υπ. αριθμ. 36017/Δ1.8229/5-

11-2013 ΥΑ) 

   
 καθιστά δυνατή την έγκαιρη 

παρέμβαση και ενεργοποίηση 
ΝΑΙ 

 Ενίσχυση της Συνεργασίας υπουργείων 

Παιδείας και Εργασίας  

 Προσέγγιση των ΝΕΕΤ μέσω δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και 

με την αξιοποίηση της κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

   
 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 Τα υποστηρικτικά μέτρα για την ένταξη στην 

αγορά εργασίας διακρίνονται σε: 

− Άμεσα μέτρα  

� Συμβουλευτική 

� Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

� Υποστήριξη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών  

� Ενίσχυση της κινητικότητας EURES. 

− Μεσοπρόθεσμα μέτρα/ μεταρρυθμίσεις  

� Μαθητεία (ν. 4186/2013) 

� Διαβούλευση για δημιουργία θεσμικού 

πλαισίου σχετικού με την πρακτική 

άσκηση.  

 

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 

 

 

Να υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, με 

στόχο την ενεργητική ένταξη, το οποίο: 

ΟΧΙ  Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς γιατί δεν 

ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των κριτηρίων, αλλά 

έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 

εκπλήρωση τους. 

Τον Ιούλιο του 2013 ολοκληρώθηκε η Πράσινη Βίβλος, και 

διαβιβάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή για σχολιασμό 

από τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να ολοκληρωθεί έως 

τις 31.12.2014 το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για 

τη μείωση της φτώχειας. Παράλληλα, το ως άνω πλαίσιο 

πολιτικής θα εξειδικεύεται ως τα τέλη του 2014 σε 

Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης. 

Στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής 

για τη μείωση της φτώχειας λαμβάνονται υπόψη τα 



 

 35 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

κριτήρια και τα υποκριτήρια της αιρεσιμότητας. 

Χρόνος πλήρωσης αιρεσιμότητας: 31.12.2014 

   
 παρέχει επαρκή στοιχεία για τη 

χάραξη πολιτικών με στόχο τη 

μείωση της φτώχειας και την 

παρακολούθηση των εξελίξεων 

ΝΑΙ Η Πράσινη Βίβλος, η οποία ολοκληρώθηκε και 

διαβιβάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή, 

παρέχει επαρκή στοιχεία, τα οποία 

τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και 

αναγκαιότητα υιοθέτησης βιώσιμων 

στρατηγικών επιλογών για την ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και 

καταπολέμησης του αποκλεισμού και 

εισαγωγής νέων προγραμμάτων κοινωνικής 

παρέμβασης.  

Ειδικότερα περιλαμβάνει πλήρη αποτύπωση 

της υφιστάμενης κατάστασης: α. συστηματική 

καταγραφή των υφιστάμενων μηχανισμών του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης 

(ανάλυση και αξιολόγηση του θεσμικού, 

επιχειρησιακού και χρηματοδοτικού 

καθεστώτος των σχετικών παρεμβάσεων), β. 

συστηματική καταγραφή των υφιστάμενων 

μηχανισμών άλλων φορέων της κεντρικής 

διοίκησης και των ΟΤΑ Α’ και B’ Βαθμού στο 

πεδίο της κοινωνικής ένταξης (ανάλυση και 

αξιολόγηση του θεσμικού, επιχειρησιακού και 

χρηματοδοτικού καθεστώτος των σχετικών 

παρεμβάσεων). 

 

  
 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 

ΝΑΙ Η Πράσινη Βίβλος, η οποία ολοκληρώθηκε και 

διαβιβάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή, 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό νέων 

απαιτούμενων παρεμβάσεων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής 

Κοινωνικής Ένταξης και την εκπόνηση Σχεδίου 

Δράσης ανάπτυξης βιώσιμων δράσεων 

Κοινωνικής Ένταξης, ανά πεδίο πολιτικής, 

χρονικό προγραμματισμό, απαιτούμενους 

πόρους και πηγές χρηματοδότησης.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

κοινότητες  

  
 εμπλέκει τους σχετικούς φορείς 

στην καταπολέμηση της φτώχειας 
ΝΑΙ Τον Ιούλιο του 2013 ολοκληρώθηκε η Πράσινη 

Βίβλος, και διαβιβάστηκε στη Διυπουργική 

Επιτροπή για σχολιασμό από τα συναρμόδια 

υπουργεία ώστε να ολοκληρωθεί έως τις 

31.12.2014 το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εξειδίκευσης των 

Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων 

Κοινωνικής Ένταξης γίνεται χαρτογράφηση από 

τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά 

με τα χαρακτηριστικά της φτώχειας, τις ομάδες 

–στόχο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις 

ανάγκες του πληθυσμού.  

 

  
 ανάλογα με τις εντοπιζόμενες 

ανάγκες, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική 

φροντίδα στη φροντίδα της 

κοινότητας 

ΟΧΙ   

  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   

9.2 Να υφίσταται εθνικό 

στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την ένταξη 

των Ρομ. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

Να υφίσταται εθνική στρατηγική για την 

ένταξη των Ρομ, η οποία: 

ΝΑΙ Η εθνική στρατηγική για τους ΡΟΜ είναι 

αναρτημένη στο site www.esfhellas. 

Σε συνέχεια της εθνικής στρατηγικής 

ολοκληρώθηκαν 3 πιλοτικές περιφερειακές 

στρατηγικές: (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 

Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα) ενώ μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2014 θα έχουν ολοκληρωθεί 

και οι υπόλοιπες περιφερειακές στρατηγικές. 

Πρακτικό 2 με την νέα αρίθμηση από 01-01-2011 (νέα 

δεκαετία) της ‘’Διυπουργικής Επιτροπής για τα θέματα των 

Ελλήνων τσιγγάνων’’ για τον ορισμό του σημείου επαφής 

για τα ζητήματα των Ρομ στο ΕΚΚΑ.  

Το σύνολο των κριτηρίων/ υποκριτηρίων της αιρεσιμότητας 

θα έχει εκπληρωθεί έως 31.12. 2014. 

   
 καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς 

στόχους για την ένταξη των Ρομ 
ΝΑΙ Η εθνική στρατηγική έχει θέσει εθνικούς  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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 

στόχους για την ενσωμάτωση των Ρομ που 

σχετίζονται με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

απασχόληση, υγεία και στέγαση. 

   
 προσδιορίζει, ανάλογα με την 

περίπτωση, τις μειονεκτούσες 

μικροπεριφέρειες ή τις γειτονιές 

που είναι διαχωρισμένες, όπου οι 

κοινότητες είναι πιο 

υποβαθμισμένες, χρησιμοποιώντας 

τους ήδη διαθέσιμους 

κοινωνικόοικονομικούς και 

χωρικούς δείκτες (δηλαδή πολύ 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 

μακροχρόνια ανεργία κ.λ.π.) 

ΝΑΙ Η εθνική στρατηγική έχει εντοπίσει τις μικρο-

περιφέρειες με μειονεκτήματα ή 

απομονωμένες γειτονιές, όπου οι κοινότητες 

είναι περισσότερο υποβαθμισμένες. 

Σε συνέχεια της εθνικής στρατηγικής και των μικρο-

περιφερειών που έχουν εντοπιστεί, θα γίνει:  

 Έναρξη της επικαιροποίησης της χαρτογράφησης με 

ερωτηματολόγιο στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι 

παρατηρήσεις της FRA και ολοκλήρωσή της εντός του 

2014 (έως 31/12/2014) 

 Για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων στοιχείων 

προγραμματίζεται συνάντηση εντός του Α΄ εξαμήνου 

του 2014 , με τις υπόλοιπες Περιφέρειες που έχουν 

οικισμούς ΡΟΜ. 

Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με στοιχεία χαρτογράφησης 

κ.λ.π. στοιχείων που αφορούν τους ΡΟΜ θα αναβαθμιστεί 

με τη συνδρομή της ΜΟΔ, και θα  επικαιροποιηθεί με νέα 

στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση των 

οικισμών Ρομ (έως 31/12/2014). 

   
 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  Το σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής της 

στρατηγικής για τους ΡΟΜ θα ολοκληρωθεί μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2014 (αποτελεί μέρος της συστημικής 

δράσης «Οργάνωση της Παρακολούθησης των Κοινωνικών 

Πολιτικών»). 

Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με στοιχεία χαρτογράφησης 

κ.λ.π. στοιχείων που αφορούν τους ΡΟΜ θα αναβαθμιστεί 

με τη συνδρομή της ΜΟΔ. 

   
 έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και 

παρακολουθείται σε στενή 

συνεργασία και συνεχή διάλογο με 

την κοινωνία των πολιτών των Ρομ, 

τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές. 

ΝΑΙ Η εξειδίκευση, η εφαρμογή και η 

παρακολούθηση των περιφερειακών 

στρατηγικών γίνεται σε στενή συνεργασία των 

περιφερειακών αρχές με τις τοπικές κοινότητες 

των ΡΟΜ. 

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση και με άλλους 

κοινωνικούς εταίρους (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, ΜΚΟ, 

εκπρόσωπων ΡΟΜ, κ.λ.π.) που μπορούν να συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων που έχουν προγραμματιστεί. 
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(όπου είναι αναγκαίο) 

   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 Οι σχετικοί εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή 

προτάσεων έργων, την εφαρμογή και 

διαχείριση των επιλεγμένων έργων από τη 

Ομάδα Κρούσης της ΜΟΔ αλλά και το 

Μεταβατικό Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΥΣΕΚΤ). 

Έχει ξεκινήσει η δημιουργία αναφορών στην ιστοσελίδα του 

ΕΚΚΑ για τους ΡΟΜ, με στόχο το Α΄ Εξάμηνο να 

δημιουργηθεί ιστοχώρος με πληροφορίες για τα έργα που 

αφορούν τους ΡΟΜ και η διασύνδεσή της με άλλες 

ιστοσελίδες (εθνικών-ευρωπαϊκών) κοινωνικών φορέων – 

υπηρεσιών-κλπ , ώστε να μπορεί κανείς να έχει μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση. 

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 βιωσιμότητα. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

υγεία, με: 

ΝΑΙ Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής του 

Υπουργείου Υγείας (ΥΥ) για την υποστήριξη της 

εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα 

της υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση 

ολοκλήρωσης, καθώς ψηφίστηκε ο ν. 4238/14 

για το «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 

διατάξεις». 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο υποστηρίζεται 

στη διαδικασία εκπόνησής του από την 

Πρωτοβουλία «Health in Action» και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 

2014. 

Στο πλαίσιο του “Health in Action” 

αναπτύσσεται σύστημα παρακολούθησης της 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, σε 

συνεργασία με τον ΠΟΥ, που αναμένεται να 

τεθεί σε λειτουργία το τέλος του α’ εξαμήνου 

του 2015. Την υλοποίησή του θα αναλάβουν οι 

καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΥ. 

Η πρωτοβουλία«Health in Action» 

περιλαμβάνει 9 στρατηγικούς πυλώνες και 

έναν πρόσθετο για την επιτελική 

παρακολούθηση της πρωτοβουλίας. 

Ιδιαίτερα για το ζήτημα της ψυχικής υγείας, η 

στρατηγική προσδιορίζεται από το Μνημόνιο 

Συνεργασίας που υπεγράφη από το ΥΥ και την 

Ε.Ε. την 28-5-2013. 

Αναφορικά με την εκπόνηση της στρατηγικής 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς γιατί οι 

υποχρεώσεις που συνδέονται με τα επιμέρους κριτήρια δεν 

εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν ήδη δρομολογηθεί οι 

απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωσή τους..    

Το σύνολο των κριτηρίων/ υποκριτηρίων της αιρεσιμότητας 

θα εκπληρωθεί στο τέλος του 2015 
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του ΥΥ για τα διαρθρωτικά ταμεία της 

περιόδου 2014-2020, αυτή αποτελεί 

υποσύνολο της ανωτέρω στρατηγικής και  έχει 

ήδη εκπονηθεί και παρουσιαστεί από το 

Μάιο του 2013, έχει εξεταστεί/ 

διαπραγματευτεί με τις υπηρεσίες της ΕΕ. 

Τα αναλυτικά στοιχεία/ κείμενα σχετικά με την 

πρωτοβουλία και τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται εντός αυτής, βρίσκονται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

www.ygeia-pronoia.gr 

 
  

 συντονισμένα μέτρα για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας 

ΝΑΙ Ν 4238/2014(ΦΕΚ 38/Α) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ 

και λοιπές διατάξεις». 

Στο τέλος του 2013 ολοκληρώθηκε η καταγραφή των 

ανθρωπίνων πόρων του ΕΣΥ για την αναδιοργάνωση των 

δομών και την ανακατανομή του προσωπικού στις 

υφιστάμενες δομές με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες (βλ. 

ολοκλήρωση 1ου κύματος κινητικότητας). 

Στο πλαίσιο της δράσης του Οδικού Χάρτη της Επιτελικής 

Επιτροπής Μεταρρύθμισης της Υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη 

η καταγραφή και αναθεώρηση του υφιστάμενου Χάρτη 

Υγείας.  

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και 

αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2015.  

 
  

 μέτρα για την αύξηση  της 

αποδοτικότητας στον τομέα υγείας 

μέσω της ανάπτυξης μοντέλων 

παροχής υπηρεσιών και υποδομών 

ΟΧΙ  Το ΥΥ ήδη έχει θεσμοθετήσει τη στρατηγική του για την 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παράλληλα με τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΕΟΠΥΥ (ν. 4238/14).  

Με φορέα υλοποίησης τον Π.Ο.Υ. έχει ενταχθεί στο ΕΠ 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης το «Πρόγραμμα Υποστήριξης 

των Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015 στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Υγεία Εν Δράσει», όπου και 

περιλαμβάνονται  στοχευμένα  μέτρα τόνωσης της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας το οποίο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. 

Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ και ήδη 

προκηρύχθηκε (Φεβρουάριος 2014) έργο για την 

δημιουργία και λειτουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
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την ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, με φορέα εφαρμογής 

τη Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ.  

 
  

 παρέχει σύστημα παρακολούθησης 

και επανεξέτασης. 
ΟΧΙ  Στον υπό ψήφιση Οργανισμό του ΥΥ προβλέπεται η 

σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία θα 

αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος 

παρακολούθησης και αναθεώρησης της στρατηγικής. Η 

μονάδα αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός 

του Β’ εξαμήνου του 2014.  

Η διαδικασία του συστήματος παρακολούθησης 

(αναφορικά με τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών 

ταμείων) υποστηρίζεται από τη νέα αρχιτεκτονική του 

ΥΠΑΑΝ η οποία προβλέπει τη σύσταση «επιτελικών 

γραφείων» ανά Υπουργείο/ τομέα. Η ΕΥΤΥΚΑ, ήδη 

λειτουργεί/ ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. 

Αντίστοιχο σύστημα προβλέπεται επίσης στο Μνημόνιο 

Συνεργασίας Andor - Λυκουρέντζου για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης. Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας του ΥΥ έχει 

αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχετικού 

συστήματος παρακολούθησης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σχετικό action-plan, όπου 

περιλαμβάνονται 40 επιμέρους δράσεις. Όλες οι σχετικές 

δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα τεθέντα 

χρονοδιαγράμματα, ενώ μέχρι τις10.04.2014 έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί οι 12. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πρωτοβουλίας «Health in 

Action» αναπτύσσεται σύστημα παρακολούθησης της 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με τον 

Π.Ο.Υ. Αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 

τέλος του α’ τριμήνου του 2015, ενώ την υλοποίηση του 

Συστήματος θα αναλάβουν οι εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες 

Δ/νσεις του ΥΥ. 

 
  Ένα κράτος-μέλος ή περιφέρεια έχει 

εγκρίνει πλαίσιο που περιγράφει τους 

διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους σε 

ενδεικτική βάση και προβλέπει 

αποτελεσματική από άποψης κόστος 

ΝΑΙ Το Υπουργείο Υγείας έχει προσδιορίσει την 

ιεράρχηση των αναγκών του τομέα υγείας για 

την περίοδο έως το 2020, έχοντας παράλληλα 

καταρτίσει τον αντίστοιχο πίνακα 

προτεραιοτήτων του Τομέα Υγείας. 
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συγκέντρωση των πόρων στις 

προτεραιότητες της υγειονομικής 

περίθαλψης. 

 

10.1 Πρώιμη 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 

 

 

   Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι δεν 

εκπληρώνεται πλήρως το σύνολο των κριτηρίων. Έχουν 

όμως ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 

δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση 

των κριτηρίων 

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: Α΄ εξάμηνο 2015 

   Υπάρχει σύστημα συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 

την ΠΕΣ στις αντίστοιχες βαθμίδες, το 

οποίο: 

ΝΑΙ Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναπτύσσει σύστημα 

συλλογής δεδομένων και πληροφοριών το 

οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να παράσχει 

στοιχεία για την μελέτη του φαινομένου 

Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ).  

Σε αυτή τη φάση αναλύονται οι απαιτήσεις και 

οι προδιαγραφές για τη συλλογή στοιχείων 

σχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ.  

 

   
 παρέχει επαρκή στοιχεία για τη 

χάραξη στοχευμένων πολιτικών και 

παρακολουθεί τις εξελίξεις. 

ΝΑΙ Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναπτύσσει σύστημα 

συλλογής δεδομένων και πληροφοριών το 

οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να παράσχει 

στοιχεία για την μελέτη του φαινομένου 

Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ).  

Σε αυτή τη φάση αναλύονται οι απαιτήσεις και 

οι προδιαγραφές για τη συλλογή στοιχείων 

σχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ.  

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της εφαρμογής καθώς επίσης τη διαδικασία 

συλλογής δεδομένων που αναπτύσσει.  

Στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

προβλέπεται η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου μέσω του 

οποίου θα αναλύονται τα στοιχεία και οι δείκτες για τη 

μαθητική διαρροή -αλλά και τη ενδο-σχολική βία και την 

παραβατικότητα- με σκοπό τη λήψη αντισταθμιστικών και 

υποστηρικτικών μέτρων σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Το Παρατηρητήριο θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου 

εξαμήνου του 2014. 

   Να υφίσταται στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την ΠΕΣ, το οποίο: 

ΟΧΙ  Το A` Εξάμηνο του 2015 αναμένεται η ολοκλήρωση  της 

Στρατηγικής για την ΠΕΣ από το ΙΕΠ.   

Τα κριτήρια και υποκριτήρια της αιρεσιμότητας έχουν 

ληφθεί υπόψη στις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και 

τεκμηρίωση της στρατηγικής. 

   
 βασίζεται σε στοιχεία 

ΟΧΙ   
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 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 

ΟΧΙ   

   
 περιλαμβάνει όλους τους τομείς 

πολιτικής και εμπλέκει τους 

σχετικούς με την αντιμετώπιση της 

ΠΕΣ, φορείς. 

ΟΧΙ   

10.2 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η 

ύπαρξη εθνικού ή 

περιφερειακού στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για την 

αύξηση της επιτυχίας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας, εντός 

των ορίων του άρθρου 165 

ΣΛΕΕ. 

ΜΕΡΙΚΩΣ  

 

 

Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, που 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 

ΟΧΙ   Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς καθώς καλύπτονται  

τα επιμέρους κριτήρια από τη σχετική νομοθεσία: 

 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίσεις 

θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 

άλλες διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=w

rapper&Itemid=104&lang=en 

Ενώ τα στρατηγικά σχέδια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων αναμένεται να έχουν κατατεθεί μέχρι το τέλος 

του Α εξαμήνου του 2015. 

   
 Κατά περίπτωση, μέτρα για την 

αύξηση της φοίτησης και επιτυχίας, 

τα οποία: 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

Στο Ν.4009/2011 προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 

υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με σκοπό την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή 

ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση και την υποστήριξη 

φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή 

περάτωση των σπουδών τους. 

Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων για τη 

διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

   
� αυξάνουν τη φοίτηση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από 

ομάδες χαμηλών εισοδημάτων 

και άλλων 

υποεκπροσωπούμενων 

ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα μειονεκτούντα άτομα, 

μεταξύ των οποίων και άτομα 

από περιθωριοποιημένες 

κοινότητες 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

 

   
� μειώνουν τα ποσοστά 

εγκατάλειψης των σπουδών/ 

βελτιώνουν τα ποσοστά 

ολοκλήρωσης των σπουδών 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

 

   
� ενθαρρύνουν την καινοτομία 

ως προς το περιεχόμενο και 

τον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

 

   
 μέτρα για την αύξηση της 

απασχολησιμότητας και της 

επιχειρηματικότητας, τα οποία: 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

Τα Γραφεία Καινοτομίας και Διασύνδεσης των ανώτατων 

εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων, σκοπό έχουν: 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

 Να παρέχουν στους φοιτητές και σε αποφοίτους των 

ιδρυμάτων πληροφόρηση για ζητήματα 

σταδιοδρομίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας υποστηρίζοντάς τους τόσο τη 

διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε 

ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω 

σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας 

 Να οργανώνουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών 

 Να οργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις 

συμβουλευτικής, επαφές με μέντορες για τους 

φοιτητές και αποφοίτους των ιδρυμάτων σε ζητήματα 

καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να 

προωθούν καινοτόμες ιδέες φοιτητών που μπορούν 

να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές 

δραστηριότητες και  

 Να οργανώνουν κάθε είδους δραστηριότητες 

προώθησης της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας 

   
� ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

«οριζόντιων δεξιοτήτων», 

συμπεριλαμβανομένης της 

επιχειρηματικότητας στα 

σχετικά προγράμματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΝΑΙ 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

 

   
� μειώνουν τις διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα όσον 

αφορά τις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές επιλογές. 

κατάρτισης. 

 
 Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

 Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

διατάξεις» 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrap

per&view=wrapper&Itemid=104&lang=en 

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 

 

 

Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη δια 

βίου μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει 

μέτρα: 

ΝΑΙ 
 Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις» 

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomo

s_diaviou.pdf  

 Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – 

Στρατηγικό Πλαίσιο 

http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_

TELIKO.pdf 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται καθώς καλύπτονται όλα τα 

επιμέρους κριτήρια από τη σχετική νομοθεσία. 

   
 για την στήριξη της ανάπτυξης και 

διασύνδεσης υπηρεσιών δια βίου 

μάθησης (ΔΒΜ), περιλαμβανομένης 

της 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 

ΝΑΙ 
 Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις» 

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomo

s_diaviou.pdf  

 Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – 

Στρατηγικό Πλαίσιο 

http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_

TELIKO.pdf 

Η Σύνοδος Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την 

Απασχόληση οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με 

τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, 

τα προγράμματα και τα μέτρα πολιτικής της δια βίου 

μάθησης στην Ελλάδα. Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι 

πρόεδροι οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, της 

Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος. 

  
 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 
 Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις» 

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomo

s_diaviou.pdf  

 Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – 

Στρατηγικό Πλαίσιο 

http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_

TELIKO.pdf 

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προβλέπονται 

δράσεις για την αναβάθμιση του συστήματος της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και την ενίσχυση του 

συστήματος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

  
 για τη διεύρυνση της πρόσβασης 

στη ΔΒΜ, μεταξύ άλλων μέσω 
ΝΑΙ 

 Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 
Η Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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).  

λοιπές διατάξεις» 

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomo

s_diaviou.pdf  

 Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – 

Στρατηγικό Πλαίσιο 

http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_

TELIKO.pdf 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΒΜ στη γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων, με συμμετοχή μεταξύ άλλων και εκπροσώπων 

Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής 

Ένταξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων. Ανάμεσα στις 

αρμοδιότητες της Διαρκούς Διάσκεψης περιλαμβάνεται και 

η υποβολή εισηγήσεων για την παροχή κινήτρων και τη 

λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των 

ενηλίκων στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ΕΚΟ, όπως είναι οι 

ενήλικοι με αναπηρία. Επιπλέον, το ως άνω όργανο 

υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς 

και για τη διαφάνεια των αποκτώμενων προσόντων. 

  
 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 
 Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις» 

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomo

s_diaviou.pdf  

 Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – 

Στρατηγικό Πλαίσιο 

http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_

TELIKO.pdf 

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την 

Απασχόληση, είναι αρμόδιο, ανάμεσα σε άλλα, για την 

υποβολή εισηγήσεων για τη σύνδεση των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης με το 

σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα) 

με προσανατολισμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

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 

 

 

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  Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι αν και υπάρχει 

το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 

193/Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις») αναμένεται και η ολοκλήρωση της 

εκπόνησης του Εθνικού Πλαισίου για την Μαθητεία από το 

Υπουργείο Εργασίας.  

Το Εθνικό Πλαίσιο για τη Μαθητεία θα ολοκληρωθεί έως 

τέλος του 2015 

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 31/12/2015    

   
 για τη βελτίωση της συνάφειας των 

συστημάτων ΕΕΚ με την αγορά 

εργασίας, σε στενή συνεργασία με 

τους σχετικούς φορείς καθώς και 

ΝΑΙ Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
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Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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 

   
 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 Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

 

11 Η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για την 

ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας των 

κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

μεταρρύθμισης της 

δημόσιας διοίκησης. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

 

Καθιερώνεται και τίθεται σε εφαρμογή 

ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

ενίσχυση της διοικητικής απόδοσης των 

δημόσιων αρχών των κρατών μελών και 

των ικανοτήτων τους, με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

ΝΑΙ 
1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση 

μιας συμπαγούς, προσανατολισμένης 

στους πολίτες και αφοσιωμένης δημόσιας 

διοίκησης" 

2. ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 - 

2020" 

3. ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 

2013 

 

Τα στρατηγικά κείμενα για τη Διοικητική 

Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς καθώς αν και έχουν 

εγκριθεί τα στρατηγικά κείμενα για τη Διοικητική 

Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

αναμένεται η ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανάπτυξη 

των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.  

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 30/12/2014    

Το στρατηγικό πλαίσιο για την ενίσχυση των δημοσίων 

αρχών εξειδικεύεται στα ακόλουθα : 

1. Κείμενο της ελληνικής στρατηγικής για την διοικητική 

μεταρρύθμιση 2014 -2015 το οποίο περιλαμβάνει 6 

πυλώνες που αναλύονται στο πρώτο απαιτούμενο 

στοιχείο ("Ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού των 

νομικών, οργανωτικών και/ή διαδικασιών δράσεων 

μεταρρύθμισης"). Η στρατηγική εκτείνεται με ορίζοντα 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Συμβούλιο Μεταρρύθμισης στις 27.03.2014 και 

έχουν αναρτηθεί στο site του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης: 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8095 

 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8091 

 

το 2020 αλλά θα είναι κυλιόμενη ανά διετία με 

ταυτόχρονη αναπροσαρμογή με βάση την πρόοδο και 

τις ανάγκες 

2. Στρατηγικό κείμενο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

που περιλαμβάνει 3 στρατηγικές κατευθύνσεις οι 

οποίες αναλύονται στο πρώτο απαιτούμενο  στοιχείο 

("Ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού των νομικών, 

οργανωτικών και/ ή διαδικασιών δράσεων 

μεταρρύθμισης") 

3. Το ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο υλοποίησής του 

έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις που αφορούν: 

a Την αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των 

δομών της δημόσιας διοίκησης 

b Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της 

δημόσιας διοίκησης.  

   
 ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό 

των νομικών, οργανωτικών ή/και 

διαδικαστικών ενεργειών 

μεταρρύθμισης 

ΝΑΙ 
1. Έκθεση ΟΟΣΑ "Ελλάδα: Αξιολόγηση της 

Κεντρικής Διοίκησης ΟΟΣΑ, 2012" 

2. Σύσταση και τακτική Λειτουργία 

Κυβερνητικού Συμβούλιο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 

3. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση 

μιας συμπαγούς, προσανατολισμένης 

στους πολίτες και αφοσιωμένης 

δημόσιας διοίκησης" 

4. ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 - 

2020" 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2017 

6. ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 

2013 - Γενικός Στόχος 1 

Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των βασικών αναγκών στην 

έκθεση "Ελλάδα: Αξιολόγηση της Κεντρικής Διοίκησης ΟΟΣΑ, 

2012" αλλά και μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Task 

Force Βλ. 5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης 

για την Ελλάδα: Στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων για την 

περίοδο αναφοράς Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2013: 

http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/ 

news_20131022_ekthesi_5_tfgr_el.htm 

1. Στο πλαίσιο της έκθεσης του ΟΟΣΑ πραγματοποιήθηκε 

ενδελεχής εξέταση του υφιστάμενου κανονιστικού 

πλαισίου, της οργανωτικής δομής και των 

διαδικαστικών κανόνων στην δημόσια διοίκηση 

2. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης προεδρεύει ο πρωθυπουργός και 

μετέχουν οι υπουργοί και γενικοί γραμματείς όλων των 

κρίσιμων υπουργείων και των κατά περίπτωση και 

άλλων υπουργείων όταν τους αφορά ένα θέμα 

3. Βρίσκονται σε εξέλιξη ή και έχουν ολοκληρωθεί βασικές 

μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς της δημόσιας 

διοίκησης. αυτοδιοίκησης (Kαλλικράτης). 

4. Το στρατηγικό όραμα όπως περιγράφεται στο κείμενο 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

της ελληνικής στρατηγικής για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση περιλαμβάνει 6 πυλώνες ως εξής: 

Πυλώνας 1: Οικοδόμηση μιας συμπαγούς και καλά 

συντονισμένης διοίκησης 

Πυλώνας 2: Σχεδιασμός ενός δημόσιου τομέα 

προσανατολισμένου στον πολίτη 

Πυλώνας 3: Προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων στο 

στρατηγικό όραμα και στους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς 

Πυλώνας 4: Ενίσχυση της υπεύθυνης διαχείρισης των 

υψηλόβαθμων στελεχών 

Πυλώνας 5: Οικοδόμηση μιας κουλτούρας 

αποτελεσμάτων 

Πυλώνας 6: Σχεδιασμός δυνατοτήτων αυτοβελτίωσης 

5. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις όπως περιγράφονται στο 

στρατηγικό κείμενο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

είναι οι εξής: 

a Εκσυγχρονισμός κράτους και διοίκησης με 

επιμέρους στόχους α1) την απλούστευση 

διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ, α2) την ηλεκτρονική 

διαχείριση εγγράφων - ψηφιοποίηση διεργασιών, 

α3) ενιαία διαχείριση πόρων δημόσιας διοίκησης 

b Επανασύνδεση πολίτη με κράτος και διοίκηση με 

επιμέρους στόχους, β1) ενιαία διαχείριση σχέσεων 

κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων, β2) 

δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης στις 

υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, β3) 

αυθεντικοποίηση πολιτών, β4)συμμετοχική 

δημοκρατία, β5)ψηφιακή ένταξη και ψηφιακός 

αναλφαβητισμός 

c Συντονισμός οριζοντίων πολιτικών ΤΠΕ στη δημόσια 

διοίκηση με επιμέρους στόχους γ1) Διασύνδεση 

βασικών μητρώων δημόσιας διοίκησης, γ2) Ανοιχτή 

διάθεση δημόσιας πληροφορίας 

6. Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 1 του ΕΠ Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 - 2013 πραγματοποιούνται 

δράσεις που εξυπηρετούν το εν λόγω κριτήριο 

(κωδικοποιήσεις νομοθεσιών, οδικοί χάρτες, νέα 

οργανογράμματα, απλοποιήσεις διοικητικών βαρών  

εφαρμόζοντας σχέδια δράσης που έχει εκπονήσει ο 

ΟΟΣΑ κλπ).  
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ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

   
 ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας. 
ΟΧΙ 

1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) έχει 

εισαχθεί στο ελληνικό διοικητικό σύστημα 

2. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ "ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Πυλώνας 5: Οικοδόμηση 

μιας κουλτούρας αποτελεσμάτων 

1. Το ΚΠΑ εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή ενός 

σχετικά εύκολου εργαλείου Ολικής Ποιότητας. Αποτελεί 

μετεξέλιξη του EFQM. Το μοντέλο έχει 9 κριτήρια 

(Ηγεσία, Στρατηγική και Προγραμματισμός, Ανθρώπινοι 

Πόροι, Συνεργασίες και Πόροι, Διαδικασίες, 

Αποτελέσματα  προσανατολισμένα στον πολίτη/πελάτη, 

Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Αποτελέσματα σχετικά με την Κοινωνία, Κύρια 

Αποτελέσματα).  

Βάση των εγκυκλίων ΔΙΠΑ/Φ. 1/6-4-2005 και 

ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ. 6304/12-3-2007 οι υπηρεσίες και φορείς 

του Ελληνικού Δημοσίου υποχρεούνται να ενημερώνουν 

την ΔΙΠΑ για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του ΚΠΑ 

Η Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Τμήμα 

Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών) του ΥΔιΜΗΔ 

έχει εκδώσει Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος περιλαμβάνει 

αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής του 

ΚΠΑ, ενώ με την εγκύκλιο ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537/12-4-2007 

με θέμα: «Οδηγίες για τη Σύσταση και Λειτουργία της 

Ομάδας Αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του Προέδρου» 

παρέχονται κρίσιμες διευκρινίσεις για την επιτυχή 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

Το ΥΔΜΗΔ θα εκπονήσει σχέδιο δράσης για τη 

στοχοθεσία και την ποιότητα τις έως 31/12/2014 

2. O Πυλώνας 5 του στρατηγικού κειμένου για την 

διοικητική μεταρρύθμιση αφορά την εισαγωγή 

συστημάτων μέτρησης απόδοσης και ποιότητας 

   
 ολοκληρωμένες δράσεις για την 

απλούστευση και εξορθολογισμό 

των διοικητικών διαδικασιών 

ΝΑΙ 
1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση 

μιας συμπαγούς, προσανατολισμένης 

στους πολίτες και αφοσιωμένης δημόσιας 

διοίκησης" - 2ος Πυλώνας 

2. ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 - 

2020" - Στόχος α1 

3. ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 

1. Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των βασικών αναγκών 

μέσω:  

Α) Μελέτης  από τον ΣΕΒ στην οποία χαρτογραφήθηκαν  

οι πιο επαχθείς διοικητικές διαδικασίες και εντοπίστηκαν 

250 εμπόδια για την επιχειρηματικότητα  

Β) Πιλοτικής μέτρησης από την ΕΥΣΣΕΠ του διοικητικού 

φόρτου (2008 & 2010). 

Γ) Ελληνική έκδοση του Τυποποιημένου Μοντέλου 

Κόστους (ΕΥΣΣΕΠ) ώστε να προσαρμοστούν οι τεχνικές 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

2013 

4. Διεύθυνση  Απλούστευσης Διαδικασιών 

του ΥΔιΜΗΔ 

μέτρησης στο Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο. 

2. Βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 - 2013 ολοκληρωμένες δράσεις 

απλοποίησης διαδικασιών και μέτρησης διοικητικών 

βαρών (Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα 

μεγαλύτερη διοικητικά βάρη σε 13 τομείς πολιτικής & 

προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου» που εκπονείται 

από τον ΟΟΣΑ/ «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων 

στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» 

που εκπονείται από τον ΟΟΣΑ/ Υλοποίηση έργων 

απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 29 του ΕΠΔΜ) 

3. Στα στρατηγικά κείμενα για την διοικητική 

μεταρρύθμιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

προσδιορίζονται σαφείς στόχοι και περαιτέρω  δράσεις 

για την απλοποίηση διαδικασιών (Πυλώνας 2, στόχοι 

"Βελτίωση βασικών υποστηρικτικών λειτουργιών και 

διαδικασιών" και " Βελτίωση των διαδικασιών της 

βασικής αποστολής" του στρατηγικού κειμένου για την 

διοικητική μεταρρύθμιση και στόχος α1 "απλούστευση 

διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ" του στρατηγικού κειμένου 

για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

4. Στο πλαίσιο του έργου  του ΟΟΣΑ θα παραδοθούν στην 

Ελληνική κυβέρνηση 13 ανεξάρτητες εκθέσεις για τους 

ισάριθμους τομείς. Οι εκθέσεις θα περιέχουν δέσμη 

συγκεκριμένων προτάσεων που θα αποτελέσουν βάση 

της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας για την 

αναμόρφωση του συνόλου της Νομοθεσίας στους 

εξεταζόμενους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται διαδικασία ενσωμάτωσης της μέτρησης 

στην εθνική χάραξη πολιτικής. Η ΔΙΑΔΠ θα αναλάβει 

συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των προτάσεων 

σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 

είτε με την προώθηση προτάσεων νομοθετικών 

ρυθμίσεων είτε με την κατάρτιση σχεδίων ΚΥΑ 

απλούστευσης 

5. Ο Νόμος 4048/2012 διασφαλίζει την τακτική 

επανεξέταση του διοικητικού βάρους δεδομένου ότι 

παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

(εκ των προτέρων, εκ των υστέρων), για την αξιολόγηση 

των διοικητικών επιβαρύνσεων και τη μείωση αυτών. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ως άνω νόμου, η Δ/νση 

Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥδΙΜΗΔ έχει καταρτίσει 

ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα απλουστεύσεων μέσω 

του οποίου επιχειρείται η μείωση των διοικητικών 

βαρών και η κατάργηση συστημάτων αδειοδότησης σε 

επιλεγμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το 

τελευταίο τρίμηνο του 2013 ολοκληρώθηκε η Α' φάση 

κατάργησης αδειοδοτήσεων και εισαγωγής του 

συστήματος γνωστοποίησης (notification system) σε 

χαμηλού ρίσκου επιχειρήσεις (ΚΥΕ λιανικής διάθεσης 

τροφίμων και ποτών, Καταστήματα Υπηρεσιών 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Γυμναστήρια & Αθλητικές 

Σχολές-ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013, 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013, 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013)  

6. Έχει ψηφιστεί  νομοθετική ρύθμιση  για την κατάργηση 

της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από φορείς του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ν 

4250/2014). 

   
 ανάπτυξη και εφαρμογή 

στρατηγικών και πολιτικών για τους 

ανθρώπινους πόρους που 

καλύπτουν τις κύριες ελλείψεις στον 

τομέα αυτό 

ΝΑΙ 
1. Έκθεση ΟΟΣΑ "Ελλάδα: Αξιολόγηση της 

Κεντρικής Διοίκησης ΟΟΣΑ, 2012" 

2. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ "ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση μιας 

συμπαγούς, προσανατολισμένης στους 

πολίτες και αφοσιωμένης δημόσιας 

διοίκησης" 3ος πυλώνας και 4ος Πυλώνας 

3. ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 

- Γενικός Στόχος 2 

4. ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 - 2020" 

- στόχος α3 

5. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

1.  Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των βασικών αναγκών 

στην έκθεση "Ελλάδα: Αξιολόγηση της Κεντρικής 

Διοίκησης ΟΟΣΑ, 2012" και έχουν γίνει 10 προτάσεις για 

την εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής όσον αφορά 

την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 

εισαγωγή ενός στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού 

δυναμικού 

2. Ο Πυλώνας 3 "Προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων στο 

στρατηγικό όραμα και στους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς" του στρατηγικού σχεδίου για τη 

διοικητική μεταρρύθμιση εξυπηρετεί το εν λόγω 

κριτήριο. Επίσης ειδική μέριμνα για πολιτικές 

διαχείρισης  για τα υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται 

στο Πυλώνα 4 

3. Στο στρατηγικό κείμενο για την ηλ. διακυβέρνηση και 

συγκεκριμένα στο στόχο α3) ενιαία διαχείριση πόρων 

δημόσιας διοίκησης, γίνεται αναφορά σε Σχεδιασμό, 

υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος για την προμήθεια, χρήση, 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακών υποδομών 

του δημοσίου καθώς και για την παρακολούθηση της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του 

4. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι 

υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 

πολιτικής για το Ανθρώπινο Δυναμικό, την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το 2010 διεξήχθη 

απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Τα μηνιαία 

στοιχεία για τις εισόδους και τις εξόδους των δημοσίων 

υπαλλήλων παρακολουθούνται και δημοσιεύονται. Ένας 

τριμηνιαίος προγραμματισμός προσλήψεων έχει τεθεί σε 

εφαρμογή με βάση τις ανάγκες των δημοσίων 

υπηρεσιών.  

   
 ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα 

επίπεδα της επαγγελματικής 

ιεραρχίας στο πλαίσιο των 

δημόσιων αρχών 

ΝΑΙ 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 2007-2013 (ΕΠΔΜ) - 

Γενικός Στόχος 2 

2. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση 

μιας συμπαγούς, προσανατολισμένης 

στους πολίτες και αφοσιωμένης δημόσιας 

διοίκησης" 3ος και 4ος πυλώνας 

3. ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014 - 

2020" - στόχος β5 

1. Σχέδια κατάρτισης ανά φορέα άσκησης πολιτικής- 

Αξιολόγηση από το ΕΚΔΔΑ και ενσωμάτωση των 

αναγκών στον Προγραμματισμό λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ 

2. Θεσμοθετημένη διαδικασία ανίχνευσης εκπαιδευτικών 

αναγκών μέσω ανάπτυξης Σχεδίων Κατάρτισης ανά 

φορέα άσκησης πολιτικής (συνεργασία ΕΚΔΔΑ – 

Δ/νσεων Εκπαίδευσης φορέων Δημοσίου Τομέα) 

3. Επιπλέον το ΕΚΔΔΑ έχει προσαρμόσει τη διαδικασία 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να 

εντάσσονται στα προγράμματα επιμόρφωσης 

δημοσίων υπαλλήλων και οι υπάλληλοι που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας των άρθρων 

90 και 91 του ν. 4172/2013. Βλ. σχετική Εγκύκλιο της 

23.9.2013 με  ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ. 

4. Οι πυλώνες 3 (κατά μικρότερο λόγο) και 4 (κατά κύριο 

λόγο) του κειμένου της ελληνικής στρατηγικής για την 

διοικητική μεταρρύθμιση αφορούν κατά κύριο λόγο την 

εξυπηρέτηση του εν λόγω κριτηρίου  

5. Ο στόχος β5 για την αντιμετώπιση του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού στοχεύει στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου ότι μεγάλο μέρος των στελεχών του 

δημόσιου τομέα δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για 

να υποστηρίξει την ηλεκτρονική μεταρρύθμιση της 

δημόσιας διοίκησης. 

   
 ανάπτυξη διαδικασιών και 

εργαλείων παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. 

ΝΑΙ 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 2007-2013 (ΕΠΔΜ)  

2. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο αρμόδιος δημόσιος 

φορέας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης των δημόσιων 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 - Οικοδόμηση 

μιας συμπαγούς, προσανατολισμένης 

στους πολίτες και αφοσιωμένης δημόσιας 

διοίκησης" 5ος και 6ος πυλώνας 

στελεχών, ενώ αναβάθμισε την επιχειρησιακή 

λειτουργία του προκειμένου να ανταποκριθεί στον 

εκπαιδευτικό του ρόλο  

2. Οι πυλώνες 5 και 6 του κειμένου της ελληνικής 

στρατηγικής για την διοικητική μεταρρύθμιση αφορούν 

κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση του εν λόγω 

κριτηρίου. 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΔΔΑ υλοποιεί έργο «Εκπόνηση και 

εφαρμογή στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΕΚΔΔΑ / 

Συστήματος διαρκούς αξιολόγησης των δράσεων και 

υποστήριξη εφαρμογής τους». 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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 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 ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α 

( 27/01/2005) 

Εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 

άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 

ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Στο πλαίσιο του οικείου νόμου ορίζονται οι κάτωθι: 

Φορείς Προώθησης 

� Συνήγορος του Πολίτη (για δημόσιες Υπηρεσίες) 

� Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης (παροχή υπηρεσιών-

πώληση αγαθών) 

� Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (εργασία, απασχόληση 

στον ιδιωτικό τομέα) 

Διοικητική Δομή 

� Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας (διενέργεια ετήσιας δημόσιας 

διαβούλευσης με την συμμετοχή των αρμόδιων 

φορέων, για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου 

δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 

υλοποίησή του, στο πλαίσιο του κ.π Progress). 

Φορείς Κοινωνικού Διαλόγου 

� Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Επιστημονική υποβοήθηση  

� Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των Διακρίσεων του 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών 

Από τους ως άνω φορείς το ΣΕΠΕ και η ΟΚΕ αποτελούν μέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ. 

   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 . 

NAI Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων.  

 

 

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 

στελεχών της διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών δράσεων 

σχετικών με το περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή των 

Οδηγιών 2000/43/ΕΚ & 2000/78/ΕΚ (εκπαιδεύτηκαν στελέχη 

του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ, Δικαστικοί, στελέχη του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ. 

παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Υπεβλήθη  πρόταση στο ΕΠΑΝΑΔ, για ένταξη έργου στο νέο 

Ε.Π 2014-2020, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ». 

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 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 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ207/Α/2010) 

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και 

άλλες συναφείς διατάξεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 

Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ 17/Α/2008) 

Αρμόδιος Φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση 

της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών είναι η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). που ιδρύθηκε με 

το άρθρο 27 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α).Η αρμοδιότητα 

της ορίζεται στο ΠΔ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 που ορίζει τον Οργανισμό 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ 

17/Α/2008) 

Άρθρο 1 Αποστολή της Γενικής ΓΓΙΦ: Η ΓΓΙΦ έχει ως 

αποστολή την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής 

ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, σε όλους τους 

τομείς δραστηριότητας (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, 

κοινωνικό), προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα ισότητας, 

που υφίσταται στην πράξη (ουσιαστική ισότητα) σε πολλούς 

τομείς, όπως στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές 

σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το έλλειμμα 

γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να 

αντιμετωπίσει τα κρούσματα βίας με θύματα τις γυναίκες 

και τις στερεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων.. 

Για την ολοκληρωμένη συμμετοχή της ΓΓΙΦ σε όλη τη 

διαδρομή της προετοιμασίας και υλοποίησης 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και την παροχή 

συμβουλών αναφορικά με την ισότητα των φύλων σε 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συστάθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, με την 

παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007 η «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 



 

 57 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, 

(ΕΥΕ-ΓΓΙΦ)» η οποία στη συνέχεια με την με Αριθ. 16356 (1) 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1024/Α/2013) αναδιαρθρώθηκε και 

μετονομάστηκε σε "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ" εφεξής (ΕΥΣΥΔΕ 

ΥΠΕΣ). 

Ειδικότερα για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης και με σκοπό την εναρμόνιση 

της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις, ψηφίστηκε ο 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ207 /Α/2010) ο οποίος ορίζει 

ως αρμόδιο φορέα, λόγω της τεχνογνωσίας του σε ερμηνεία 

νομικών τον Συνήγορο του Πολίτη που είναι Ανεξάρτητη 

Αρχή. 

Η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του νέου «Εθνικού 

Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 

2014-2020» με στόχο την ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου 

της Ισότητας των φύλων και τη συμβολή της πολιτικής της 

Ισότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η εκπόνηση του 

επικαιροποιημένου προγράμματος που αποτελεί συνέχεια 

του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα 

των Φύλων  2010 -2013» θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 

1ου τριμήνου του 2014. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα 2014-

2020 αναφέρεται σε ευρύ φάσμα δημόσιων πολιτικών σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνει ένα  

σύνολο δράσεων το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

προβλέπεται να υλοποιηθεί από την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.  

   Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του 

προσωπικού των αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση και τον 

έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της 

NAI Στο νέο «Εθνικό Πρόγραμμα για την 

Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων  2014-

2020» προβλέπεται να επεκταθούν οι 

δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης,  

Στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

η ΓΓΙΦ υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα 

ισότητας και ενσωμάτωσης της ισότητας στις δημόσιες 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης 

για την ισότητα των φύλων καθώς και της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.  

και κατά την επόμενη προγραμματική 

περίοδο εστιάζοντας στα στελέχη των 

φορέων που θα συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Για το σκοπό αυτό η ΓΓΙΦ  εκπόνησε  

«Οδηγό Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των 

Φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, 

καθώς και στην αξιολόγηση αυτών» 

δηλαδή ένα ολοκληρωμένο εργαλείο -

οδηγό, που θα προσφέρει στα στελέχη 

και τους χειριστές των έργων των φορέων 

μεθοδολογία και εξειδικευμένες 

κατευθύνσεις προκειμένου να 

ενσωματώνουν την οπτική του φύλου και 

να ενσωματώσουν και διασφαλίζουν την 

εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε 

όλα τα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής 

και αξιολόγησης των δράσεων των  ΕΠ. 

πολιτικές (gender maistreaming) σε στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 

και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. 

Το έργο αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων 

εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά 

με την ισότητα των δύο φύλων, με έμφαση στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές που 

υλοποιούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών 

και των ΟΤΑ.  

Οι παραπάνω ενέργειες απευθύνονται σε στελέχη των 

Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ που 

εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 

πολιτικών ισότητας, αλλά και γενικότερα σε στελέχη 

δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να υιοθετηθεί η διάσταση 

του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη πολιτικών 

και η υιοθέτηση θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων.   

 

3 Αναπηρία 

 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

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 
— Κύρωση του Πρωτοκόλλου με το 

Νόμο 4074/2013 «Κύρωση της 

Σύμβασης για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες και του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες» 

— http://www.espa.gr 

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό της προετοιμασίας του 

νέου ΕΣΠΑ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Επενδύσεων-ΕΣΠΑ). Όλες οι ενέργειες διαβούλευσης 

αναφέρονται στο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ (κεφ. 1.5.1 και 

15.2). Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.espa.gr, αλλά και 

στους διαδικτυακούς τόπους άλλων Υπουργείων και 

Περιφερειών, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος 

αφορά στην περίοδο 2014-2020 όπου όλα τα βασικά 

υποστηρικτικά έγγραφα του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

αναρτώνται και δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού και 

υποβολής ερωτήσεων και προτάσεων. 

   Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση του 

προσωπικού των αρχών που συμμετέχουν 

στη διαχείριση και τον έλεγχο των ESI 

ΟΧΙ  Δεδομένου, ότι η ΜΟΔ έχει την αρμοδιότητα εκπαίδευσης 

των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, θα εντάξει στις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης που υλοποιεί και τα ζητήματα αναπηρίας, 
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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.  

προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του κριτηρίου της 

συγκεκριμένης αιρεσιμότητας. 

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κριτηρίου η ΜΟΔ  

Α.Ε. θα συνεργαστεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

Με Αναπηρία καθώς και με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης :15/10/2014 

   Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του 

άρθρου 9 του UNCRPD σε σχέση με τα ESI 

funds διάρκεια της προετοιμασίας και 

υλοποίησης των Προγραμμάτων. 

ΝΑΙ Υ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014) Σύμφωνα με το αρθρ. 33 σημ. 1 της Σύμβασης «για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες», ορίζεται από τον 

πρωθυπουργό, ένας συντονιστικός μηχανισμός μέσα στην 

Κυβέρνηση με αντικείμενο την εθνική εφαρμογή και την 

παρακολούθηση της Σύμβασης. Με βάση την Αριθμ. Υ 

426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014) ορίστηκε το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 

ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου ως το 

σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες καθώς και ως συντονιστικός 

μηχανισμός για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή 

δράσεων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη πράξη ορίζεται ότι η 

κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες 

και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται 

και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία 

παρακολούθησης. 

4 Η ύπαρξη ρυθμίσεων 

για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της 

νομοθεσίας της Ένωσης 

περί δημόσιων 

συμβάσεων στο πεδίο 

των ΕΔΕΤ. 

ΜΕΡΙΚΩΣ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 

δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών. 

ΟΧΙ  . 

Το ελληνικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων τελεί υπό μεταρρύθμιση στο πλαίσιο 

εκτέλεσης συγκεκριμένων δράσεων.   

Έως σήμερα, οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει  

επιμέρους δράσεις (όπως η ίδρυση της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων  σύμφωνα με το Νόμο 4013/2011, η 
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πρόταση σχεδίου νόμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την 

κωδικοποίηση, ενοποίηση του κανονιστικού και θεσμικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων). Ωστόσο, η μεταρρύθμιση 

είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές θα 

λάβουν τα απαιτούμενα επιπλέον μέτρα προκειμένου να 

εκπληρωθεί το κριτήριο αυτό.  

Οι δρασεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα έχουν ως 

εξής: 

1. Πλήρης ενσωμάτωση των Οδηγιών για  τις δημόσιες 

συμβάσεις: Οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ έχουν 

ενσωματωθεί πλήρως στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο με την 

έκδοση των πδ 59/2007 (ΦΕΚ 63Α΄) και πδ 60/2007 (ΦΕΚ 

64Α΄) αντίστοιχα. Η Οδηγία 2009/81/ΕΚ του ΕΚ και του 

Συμβουλίου ενσωματώθηκε με το Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137Α). 

Επίσης η Οδηγία 2007/66/ΕΚ του ΕΚ που αφορά στην 

τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ενσωματώθηκε με το Ν. 3886/2010 (Α΄173). 

 

2. Νομικές, θεσμικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για την 

ασφαλή, συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή της 

ενωσιακής νομοθεσίας στο τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων:  

Σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 ιδρύθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) αποστολή της 

οποίας είναι: 

- να δρα ως η κεντρική ανεξάρτητη δομή της Ελληνικής 

Πολιτείας, η οποία αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη 

εθνική πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 

και διασφαλίζει τη δημιουργία ενός διαφανούς, 

αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος δημοσίων 

συμβάσεων στην Ελλάδα, που θα λειτουργεί σύμφωνα 

με τις αρχές και τους κανόνες του εθνικού και 

ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής του από 

τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές.  
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- να συμβάλλει στην εμπέδωση της διαφάνειας και στην 

ορθότερη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και στη 

χρηστή διαχείριση και παρακολούθηση της εύρυθμης 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των 

δαπανών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω 

ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος όπου 

θα τηρούνται όλα τα σχετικά δεδομένα. 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ συμμετέχει στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά 

με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων 

που αφορούν στην εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και 

τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ολοκλήρωσε την πρόταση σχεδίου Νόμου για 

την διαμόρφωση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και ήδη 

ολοκληρώθηκε η σχετική δημόσια διαβούλευση. Το 

Νομοσχέδιο θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο εντός του 

Μαΐου του 2014.  

 

3. Νομικές, θεσμικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο των σοβαρότερων 

και επαναλαμβανόμενων ειδών σφαλμάτων κατά την 

εφαρμογή των κανόνων στο τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων:  

Οι δράσεις/ πρωτοβουλίες που έχουν γίνει για την 

εκπλήρωση του σχετικού υποκριτηρίου έχουν ως εξής:  

Α. Ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης: 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ με βάση θεσμοθετημένη αρμοδιότητας της 

(άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν. 4013/2011) 

παρέχει την σύμφωνη ή μη γνώμη της επί των Αποφάσεων 

των Αναθετούσων Αρχών που αφορούν προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 

δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 

και άρθρα 24 και 25 του π.δ. 60/2007). Ήδη η Αρχή από τη 

θεσμοθέτησή της έως σήμερα έχει εκδώσει άνω των 550 
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Αποφάσεων σχετικών με τις προτεινόμενες από τις 

αναθέτουσες αρχές Αποφάσεις για προσφυγή στην 

εξαιρετική διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

Β. Ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ στην αξιολόγηση αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας δράσεων δημοσίων φορέων, 

ελεγκτικών διοικητικών και εποπτικών οργάνων και 

αναθετουσών αρχών -Εποπτεία και αξιολόγηση ελεγκτικών 

διοικητικών οργάνων: Η ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί αρμόδιο όργανο 

για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων 

φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, των 

αρμόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και 

εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, ενώ 

εποπτεύει και αξιολογεί τα κατά περίπτωση αρμόδια 

ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους 

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

Αρχής. Τα εν λόγω όργανα οφείλουν να συμμορφώνονται 

προς τις οδηγίες της Αρχής (αρ.2 παρ.2 περ. στ) και η) του Ν. 

4013/2011). 

Γ. Ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ στη διενέργεια  ελέγχων: Επίσης η 

ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει θεσμοθετημένης αρμοδιότητας της (άρ. 2 

παρ. 2 περ. ζ του ν.4013/2011) ασκεί δειγματοληπτικούς 

ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και 

στοιχεία σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις 

αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους 

τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Η Αρχή, 

εφαρμόζοντας μεθόδους αποτίμησης κινδύνων, εξετάζει 

ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή 

συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Εξετάζει επίσης όλες τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης 
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και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αποτελούν 

αντικείμενο διερεύνησης εκ μέρους της ΕE για φερόμενες 

παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αν διαπιστωθεί 

από την Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού 

δικαίου επί των δημοσίων συμβάσεων, η πρόοδος των 

διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας 

από την Αρχή διακόπτεται με σχετική απόφαση της. 

Δ. Διαδικασίες Προληπτικού Ελέγχου Νομιμότητας 

Δημοπρατήσεων εκ μέρους των Ειδικών Υπηρεσιών 

Διαχείρισης: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο (ιδ’) του ν. 3614/07 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει, η 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κάθε ΕΠ προβαίνει, μεταξύ των 

λοιπών αρμοδιοτήτων της, και σε εξέταση τόσο της 

διαδικασίας διακήρυξης όσο και τροποποίησης δημοσίων 

συμβάσεων των δικαιούχων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον και σε εξέταση 

κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η 

διαχειριστική αρχή  (ΔΑ) εκφράζει τη γνώμη της εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη 

των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΔΑ 

έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη 

για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. 

Η σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο 

τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη 

χρηματοδότηση της πράξης. Σε περίπτωση δημόσιας 

σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της 

σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση 

της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την 

καταχώριση δαπανών στο ΟΠΣ.  

Ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων από τις ΔΑ 
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εξειδικεύεται περαιτέρω στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

και στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (έκδοση Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ/ΕΥΘΥ), όπου παρουσιάζονται 

τα βήματα εφαρμογής των διαδικασιών, στις οποίες 

ενσωματώνονται οι παραπάνω ρυθμίσεις και παρατίθενται 

τα έντυπα και οι λίστες ελέγχου που συμπληρώνονται από 

τις διαχειριστικές αρχές κατά την εφαρμογή των εν λόγω 

διαδικασιών. 

Η διαδικασία προληπτικού ελέγχου εκ μέρους των Ειδικών 

Υπηρεσιών Διαχείρισης, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας 

και τυποποιημένων λιστών ελέγχου καθώς και η 

ηλεκτρονική αποτύπωση των ευρημάτων στο ΟΠΣ 

συνδράμει σημαντικά στην ανάδειξη και την πρόληψη των 

σημαντικότερων σφαλμάτων που παρατηρούνται στα 

σχέδια προκηρύξεων των δικαιούχων που υλοποιούν 

πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία.  

Σημειώνεται δε ότι ήδη από τις 10.10.2013 ισχύουν οι νέες 

εκδόσεις των εν λόγω λιστών που αποτελούν μέρος της 

συνολικής αναδιαμόρφωσης των λιστών ελέγχου και της 

τροποποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας των 

προληπτικών ελέγχων,  με στόχο  την κατά το δυνατόν 

απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, τη διευκόλυνση 

του ελεγκτικού έργου των εμπλεκομένων φορέων 

διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και την αναγκαία συνεισφορά 

των δικαιούχων στην αποτελεσματική απορρόφηση των 

πόρων των διαρθρωτικών ταμείων.  

Σχετικά με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων λιστών, 

επισημαίνουμε ότι οι αναμορφωμένες ερωτήσεις έχουν 

δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελέγχονται τα 

σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στην ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

τόσο της  πρακτικής, της νομολογίας των εθνικών 

δικαστηρίων και του ΔΕΚ, καθώς και παρατηρήσεων ή 
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δημοσιονομικών διορθώσεων ελεγκτικών οργάνων κατά την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο ή και παρελθόντων 

προγραμματικών περιόδων. Παράλληλα, έχουν 

συμπεριληφθεί και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν στο διάστημα από την 

τελευταία έκδοση των αντίστοιχων λιστών μέχρι σήμερα.  

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι οι λίστες αυτές 

συνοδεύονται με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης που 

απευθύνονται τόσο στις αρμόδιες αρχές διαχείρισης όσο και 

στους δικαιούχους. Ειδικότερα για κάθε ερώτηση υπάρχει 

ανάλυση των απαιτήσεων, παρατίθεται το εφαρμοστέο 

δίκαιο και αντίστοιχη νομολογία καθώς και τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης εκ μέρους του δικαιούχου.  

Όσον αφορά στη διαδικασία των προεγκρίσεων οι νέες 

λίστες συμπληρώνονται από τους δικαιούχους των πράξεων, 

που έχουν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής  του ΟΠΣ (κατ΄ 

αναλογία με την ηλεκτρονική υποβολή άλλων εντύπων του 

ΣΔΕ όπως ΤΔΠΠ, ΔΔΔ κλπ.) 

Στη συνέχεια, ο έλεγχος των φορέων διαχείρισης 

διενεργείται, μέσω του ΟΠΣ, στη βάση των απαντήσεων και 

της αντίστοιχης τεκμηρίωσης του φορέα στην ήδη 

προσυμπληρωμένη λίστα.  

Η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για τον 

προληπτικό έλεγχο προκήρυξης προμηθειών- υπηρεσιών με 

στόχο, αφενός να διευκολύνει το έργο της αρμόδιας αρχής 

διαχείρισης, αφετέρου να λειτουργήσει εκπαιδευτικά για 

τους δικαιούχους, προκειμένου διαρκώς να βελτιώνεται το 

περιεχόμενο και η ποιότητα των προκηρύξεων. 

 

4. Ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαστικής 

προστασίας για τους οικονομικούς φορείς. Οι ρυθμίσεις δεν 

πρέπει να δημιουργούν αδικαιολόγητα και δυσανάλογα 

εμπόδια και βάρη τόσο στους οικονομικούς φορείς όσο και 

στις αναθέτουσες αρχές.   
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Στην πρόταση σχεδίου νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ εμπεριέχονται 

προτάσεις για τον εξορθολογισμό και βελτίωση του 

συστήματος παροχής έννομης προστασίας κατά το στάδιο 

ανάθεσης με την πρόβλεψη της εκδίκασης των διοικητικών 

προσφυγών από ανεξάρτητο όργανο εξοπλισμένο με 

αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.  

Η παροχή έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό 

στάδιο από ένα ανεξάρτητο όργανο που θα συγκροτείται 

από καταρτισμένους και έμπειρους εμπειρογνώμονες, θα 

συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας, στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος έννομης 

προστασίας, θα περιβάλει με εμπιστοσύνη τον θεσμό και θα 

ελαφρύνει το φόρτο των δικαστηρίων που κατακλύζονται με 

πλήθος υποθέσεων. 

Εκκρεμεί η απόφαση αναφορικά με το χρόνο εφαρμογής της 

εν λόγω ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

μετάβαση στο νέο καθεστώς, η οποία είναι απολύτως 

αναγκαία για την εμπέδωση και την υλοποίηση της 

μεταρρύθμισης.  

Κατά το στάδιο της δικαστικής προστασίας,  με τη δέσμη 

των προτεινομένων ρυθμίσεων (σχέδιο νόμου ΕΑΑΔΗΣΥ) οι 

διαδικασίες ανάθεσης απλοποιούνται, εκσυγχρονίζονται και 

καθίστανται πιο ευέλικτες (κυρίως για τις συμβάσεις κάτω 

από τα ενωσιακά χρηματικά κατώφλια). Ωστόσο, 

απαιτούνται επιπλέον δράσεις για την εκπλήρωση του 

κριτηρίου αναφορικά με το στάδιο αυτό.  

 

  ΜΕΡΙΚΩΣ Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 

ΟΧΙ  Σε γενικές γραμμές το ελληνικό σύστημα ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων χαρακτηρίζεται από διαδικασίες οι 

οποίες εγγυώνται διαφάνεια.  

Για την πλήρη εκπλήρωσή του, οι εθνικές αρχές υλοποιούν 

συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αναφορικά με την λειτουργεία 

e-procurement για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων). Η 

υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου δράσης είναι σε εξέλιλη και 
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η πλήρης εφαρμογής του θα ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο 

2015. 

Οι δρασεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα από τις 

ελληνικές αρχές έχουν ως εξής: 

1. Νομικές, θεσμικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που 

εφαρμόζονται διασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση 

των αρχών της ΣΛΕΕ (π.χ. ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, 

της μη διακριτικής μεταχείρισης) σε όλη τη διαδικασία των 

δημοσίων συμβάσεων για όλες τις συμβάσεις που έχουν 

διασυνοριακό ενδιαφέρον:  

- Νομικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 

άνω των κοινοτικών ορίων : πδ 59/2007 (ΦΕΚ 63Α΄) 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και πδ 60/2007 

(ΦΕΚ 64Α΄) (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).  

- Νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις προμηθειών 

και υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας κάτω των κοινοτικών 

ορίων: πδ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150), ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 

Α΄19), άρθρο 239 ν. 4072/2012, ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247), 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), πδ 

28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11), ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ Β΄185) καθώς 

και επιμέρους κανονισμοί προμηθειών Νομικών 

Προσώπων. 

- Νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις δημοσίων 

έργων και εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας κάτω των κοινοτικών 

ορίων: ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116) και ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 

Α΄42) αντίστοιχα 

- Ειδικό νομοθέτημα για πράξεις τεχνικής υποστήριξης της 

εφαρμογής κάτω των κοινοτικών ορίων: πδ 4/2002 (ΦΕΚ 

Α΄3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης 

και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και ΥΑ 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (ΦΕΚ Β΄1856)  

- Σύνδεση επιλεξιμότητας με τήρηση ελάχιστου ορίου 

δημοσιότητας: άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης 

Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ, αριθμ. 14053 
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/ΕΥΣ/1749/27.3.2008, ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει. 

Επιπλέον: 

- Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120): Δημιουργία Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με το οποίο θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

όλη η διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας 

σύμβασης με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 60.000 

Ευρώ. 

- Ν. 4013/2011 (άρθρο 11, ΦΕΚ Α΄204): Σύσταση 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και 

δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες 

συμβάσεις (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών) 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία ανάθεσής τους, ύψους 

ίσου ή και μεγαλύτερου των 1.000 Ευρώ. 

- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112): Εφαρμογή προγράμματος 

Διαύγεια για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των 

περιλήψεων διακηρύξεων, των αποφάσεων και των 

πράξεων κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και 

μελετών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δευτέρου βαθμού. 

Προσθέτουμε επίσης την πρόταση σχεδίου Νόμου της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, με την οποία απλοποιούνται, εκσυγχρονίζονται 

και καθίστανται πιο ευέλικτες οι διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων και εισάγονται ρυθμίσεις για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης 

μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου 

και ελεύθερου ανταγωνισμού.  
 
2. Κατάλληλη νομοθεσία/ οδηγίες σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης και δημοσίων συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός του πεδίου 
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εφαρμογής των οδηγιών και οι οποίες έχουν διασυνοριακό 

ενδιαφέρον. 

Στον υπο κατάθεση νόμο εμπεριέχονται σχετικές 

προβλέψεις αναφορικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, πλην των συμβάσεων 

παραχώρησης  υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται οι 

θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης (ΣΛΕΕ), εφόσον 

παρουσιάζουν διασυνοριακό ενδιαφέρον. Σε κάθε 

περίπτωση θα ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η νέα 

Κοινοτική Οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης εντός των 

προθεσμιών ενσωμάτωσης. 

 

3. Η διαθεσιμότητα των κατάλληλων εργαλείων και 

συστημάτων ΤΠ που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην 

πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης των 

συμβάσεων.  

A. Δημιουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου (ΓΓΕ) του ΥΠΑΑΝ και μέσα από τον 

ηλεκτρονικό κόμβο του οποίου 

(www.eprocurement.gov.gr) πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία μιας 

δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισθείσα αξία άνω 

των 60.000 Ευρώ. Τέτοιες επιμέρους λειτουργίες του 

Συστήματος είναι η κατάρτιση του Ενιαίου 

Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ), η κατάρτιση και 

δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η 

υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η 

αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της 

σύμβασης του διαγωνισμού, η εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του 

νέου συστήματος, δίδεται επιπρόσθετα η δυνατότητα 

σε όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν 
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νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, 

όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά 

συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η 

συμφωνία πλαίσιο.  

Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 

προβλέπεται στο ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120). Η 

υποχρεωτική λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσει 

από 1.7.2014 για την Κεντρική Διοίκηση, ενώ επί του 

παρόντος, από 1.2.2013, αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά 

στις ακόλουθες λειτουργίες: α) διενέργεια ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών, β) δημοσίευση των προκηρύξεων και 

ανάρτηση στον ευρωπαϊκό κόμβο δημοσιότητας ΤΕD και 

γ) παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. 

Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται αφενός να 

εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες ανάθεσης των δημόσιων 

συμβάσεων και αφετέρου να αποδώσει σημαντικά 

οικονομικά οφέλη στο δημόσιο.  

B. Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων 

Με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄204), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Α΄14) 

και ισχύει, συνεστήθη Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων που τηρείται στην ηλεκτρονική 

πύλη (Portal: www.eprocurement.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ. 

Σκοπός του Μητρώου είναι η συλλογή, επεξεργασία και 

δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες 

συμβάσεις (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών) 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία ανάθεσής τους, που 

έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή και μεγαλύτερου 

των χιλίων (1.000) Ευρώ και που συνάπτονται γραπτώς, 

με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς μεταξύ των φορέων 

του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β 

του ν.2362/1995 και τρίτων. 

Στο Μητρώο καταχωρίζονται καταρχήν τα πρωτογενή 

αιτήματα με τα οποία ζητείται η προμήθεια, η παροχή 

υπηρεσίας ή η υλοποίηση του έργου και στη συνέχεια 
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τα εγκεκριμένα αιτήματα, ήτοι τα αιτήματα τα οποία 

έχουν εγκριθεί και έχει γίνει ανάληψη δαπάνης (νομική 

δέσμευση). Καταχωρίζονται επίσης οι σχετικές 

διακηρύξεις ή προσκλήσεις αμέσως μετά τη δημοσίευση 

τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη Διαύγεια, οι 

δημόσιες συμβάσεις και τέλος, οι εντολές πληρωμών, 

ήτοι όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές 

πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών 

τιμολογίων. 

Οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου έχουν ήδη από 

4/2/2013 αρχίσει τις αναρτήσεις τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 8 της ΚΥΑ 

αριθμ. Π1 2380/18-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3400). Η 

υποστήριξη των φορέων γίνεται από την Συντονιστική 

Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που συγκροτήθηκε με 

την υπ΄αρ. Π1/271/1-2-2013 ΥΑ, και είναι υπεύθυνη για 

τον συντονισμό και την υποστήριξη του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Στην 

ανωτέρω Συντονιστική Ο.Δ.Ε. συμμετέχει ο 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βάσεων Δεδομένων και 

ΚΗΜΔΣ της ΕΑΑΔΗΣΥ, συνεργάζεται με την ομάδα αυτή 

για τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

C. Εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια  

Με τον Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013  (ΦΕΚ Α 254 

21.11.2013), έχει εισαχθεί η υποχρέωση ανάρτησης των 

νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει των 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»). Μεταξύ 

άλλων, στο διαδίκτυο δημοσιεύονται οι περιλήψεις 

διακηρύξεων, οι αποφάσεις και οι πράξεις 

κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του 

Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. 
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Με την εν λόγω υποχρέωση ανάρτησης επιδιώκεται η 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της 

κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης, η 

διαφάνεια της κρατικής δράσης και, κατ’ επέκταση, η 

τήρηση της νομιμότητας και η εμπέδωση της χρηστής 

δημόσιας διοίκησης.  

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των 

πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο, βάσει τόσο του 

Προγράμματος Διαύγεια όσο και του Ηλεκτρονικού 

Μητρώου, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το 

σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. 

ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον 

τύπο, υποχρέωση βάσει του άρθρου 38 της ΥΠΑΣΥΔ 

κλπ). 

Εφιστάται ωστόσο η προσοχή στο ότι για τις πράξεις 

που καταχωρίζονται τόσο στο Διαύγεια όσο και στο 

Μητρώο, πλην εκείνων οι οποίες κατά νόμο 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν 

εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη εάν δεν έχουν 

προηγηθεί προσηκόντως η σχετική καταχώριση σε αυτά 

και η έκδοση αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ 

και ΑΔΑΜ αντίστοιχα). 

  ΜΕΡΙΚΩΣ Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την 

ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται με τη διαχείριση των 

κονδυλίων των ΕΔΕΤ 

ΝΑΙ 1. Κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού 

που ασχολείται με την εφαρμογή των 

κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της 

ΕΕ σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Στρατηγική 

κατάρτισης 

Το υποκριτήριο εκπληρούται μέσω: 

A. Προβλέψεων στο σχέδιο Νόμου της 

ΕΑΑΔΗΣΥ  

Η πρόταση του σχεδίου Νόμου για 

την μεταρρύθμιση κανονιστικού και 

θεσμικού πλαισίου των δημοσίων 
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συμβάσεων από την ΕΑΑΔΗΣΥ 

προβλέπει μεταξύ άλλων και  την 

πιστοποίηση στελεχών δημοσίων 

συμβάσεων. Ειδικότερα, η δια βίου 

κατάρτιση και πιστοποίηση των 

στελεχών των αναθετουσών αρχών 

που απασχολούνται στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων θα αυξήσει την 

αποδοτικότητα των δράσεων που 

καλούνται τα στελέχη αυτά να 

υλοποιήσουν, θα συνεισφέρει στον 

περιορισμό των παραβιάσεων της 

νομοθεσίας κατά τις διαδικασίες 

σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων, αλλά και στην επίτευξη 

της βέλτιστης σχέσης τιμής / 

ποιότητας 

B. Στρατηγικής Κατάρτισης στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ  

Η ΜΟΔ αποτελεί εποπτευόμενο 

φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. Μία 

σημαντική συνιστώσα της δράσης της 

αποτελεί η παροχή ευκαιριών 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης προς 

όλους τους εμπλεκόμενους στη 

διαχείριση των κοινοτικών πόρων. 

Η ΜΟΔ εφαρμόζει μια συνεκτική 

στρατηγική ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού των δομών 

του ΕΣΠΑ προσφέροντας υψηλού 

επιπέδου ευκαιρίες συλλογικής και 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης στους 

άξονες των τεχνικών γνώσεων και 

διοικητικών δεξιοτήτων, 

αξιοποιώντας πλήρως την 

υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή 

και μεθοδολογία μεικτής 
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εκπαίδευσης μέσω: 

- Τακτής διερεύνησης και 

καταγραφής των εκπαιδευτικών 

αναγκών του συνολικού 

στελεχιακού δυναμικού των δομών 

διαχείρισης και ελέγχου,  

- Ανάπτυξης και τυποποίησης 

εκπαιδευτικών πακέτων και 

εργαλείων.  

- Σχεδιασμού και υλοποίησης  

προγραμμάτων ομαδικής 

παραδοσιακής εκπαίδευσης στους 

άξονες τεχνικές γνώσεις, 

διοικητικές δεξιότητες και 

δεξιότητες πληροφορικής.  

- Αξιολόγησης της υλοποίησης και 

των επιπτώσεων της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης 

- Συστήματος σύγχρονης και 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, το οποίο βασίζεται 

στην στρατηγική της 

«συνδυασμένης» εκπαίδευσης και 

παρέχει και διαχειρίζεται 

υπηρεσίες εκπαίδευσης για το 

σύνολο των στελεχών των Ειδικών 

Υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας:  

� 126 τίτλους ασύγχρονων 

μαθημάτων στους θεματικούς 

άξονες των τεχνικών γνώσεων 

διαχείρισης ΕΣΠΑ, των 

διοικητικών δεξιοτήτων, των 

δεξιοτήτων πληροφορικής και 

των ξένων γλωσσών 

� Πλήρως ενεργοποιημένη 

δυνατότητα οργάνωσης 

σύγχρονων εξ αποστάσεως 
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εκπαιδεύσεων και 

teleconferencing Centra από την 

αίθουσα τηλεκπαίδευσης της 

ΜΟΔ 

� εντατική παιδαγωγική και 

τεχνική υποστήριξη προς τους 

εκπαιδευόμενους 

� τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 

τηλεκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο πλήρωσης του παρόντος 

υποκριτηρίου παραθέτονται τα 

ακόλουθα ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία που ενσωματώνουν την 

στρατηγική κατάρτισης στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ:  

- Στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

εκπαίδευσης σε τάξη την περίοδο 

ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιήθηκαν 17 

ενέργειες κατάρτισης (σεμινάρια, 

ημερίδες, συναντήσεις εργασίας-

workshops) με θέμα Δημόσιες 

συμβάσεις και εκτέλεση Δημοσίων 

έργων για τα στελέχη των ΕΥ, ΕΔΑ 

και την ΚΥ της ΜΟΔ, στις οποίες 

συμμετείχαν 1207 

εκπαιδευόμενοι και 18  ενέργειες 

κατάρτισης (σεμινάρια, ημερίδες, 

συναντήσεις εργασίας-workshops) 

στην ίδια θεματολογία για στελέχη 

Δικαιούχων, στις οποίες 

συμμετείχαν 504 εκπαιδευόμενοι. 

Επίσης σε 18  ενέργειες 

κατάρτισης (σεμινάρια, ημερίδες, 

συναντήσεις εργασίας-workshops) 

με ευρύτερη θεματολογία  

περιλαμβάνονταν θέματα  

Δημόσιων συμβάσεων και 

εκτέλεσης Δημοσίων έργων στις 
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οποίες συμμετείχαν 1121 

εκπαιδευόμενοι από ΕΥ και ΕΔΑ. 6 

εξ αυτών  των σεμιναρίων 

αφορούσαν νεοεισερχόμενα στο 

σύστημα των δομών ΕΣΠΑ 2007 

2013 στελέχη..  

- Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης  την περίοδο ΕΣΠΑ 

2007- 2013 στο θέμα των 

Δημόσιων συμβάσεων και 

εκτέλεσης Δημοσίων έργων 

προσφέρθηκαν σε στελέχη ΕΥ και 

ΕΔΑ 12 τίτλοι ηλεκτρονικών 

μαθημάτων με 1622 

εγγεγραμμένους 

εκπαιδευόμενους.  

- Όσο αφορά στελέχη Δικαιούχων 

στα πλαίσια πειραματισμού της 

προγραμματισμένης επέκτασης 

του συστήματος τηλεκπαίδευσης 

εντός του 2014 προσφέρθηκαν 7 

άδειες χρήσης σε δύο φορείς 

υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων από το 

ΕΣΠΑ προγραμμάτων, με σκοπό 

την ανοικτή πρόσβαση των 

στελεχών τους στο ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο.  

 

2. Εφαρμόζεται ένα σύστημα διάδοσης 

και ανταλλαγής πληροφοριών για όλο το 

προσωπικό εφαρμογής των κανόνων της 

ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις τη 

διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 

των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις 

(π.χ. δημιουργώντας ένα δίκτυο από όλο 

το προσωπικό που εμπλέκεται στις 
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δημόσιες συμβάσεις για την ανταλλαγή, 

μέσω των ιστοσελίδων, το διαφημιστικό 

ταχυδρομείο, κλπ.)  

To υποκριτήριο εκπληρούται μέσω: 

A. της ΕΑΑΔΗΣΥ :Η ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει 

θεσμοθετημένης αρμοδιότητας της 

τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων 

Δημοσίων Συμβάσεων. Ιδίως δε 

συλλέγει και δημοσιεύει 

πληροφορίες σχετικά με το 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

των δημοσίων συμβάσεων και τη 

συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών 

και εθνικών δικαστηρίων, 

παρακολουθεί και αξιολογεί τη 

συλλογή, επεξεργασία και 

δημοσίευση στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων δεδομένων στοιχείων 

από τις αναθέτουσες αρχές και τους 

αρμόδιους δημόσιους φορείς.  

Η Αρχή εκδίδει επίσης και αναρτά 

στην ιστοσελίδα της κανονισμούς και 

ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά 

θέματα σχετικά με ζητήματα 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής 

εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, 

λαμβανομένης υπόψη της εθνικής 

νομολογίας και της νομολογίας των 

δικαστηρίων της ΕΕ 

 

B. του Συστήματος διάδοσης στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ: Η ΜΟΔ δύναται 

με την τεχνολογική της υποδομή της 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 

τηλεδιάσκεψης να υποστηρίξει 
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ενέργειες ηλεκτρονικής δικτύωσης 

και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε 

πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε όλες 

τις ΕΥ & ΕΔΑ των περιφερειών. 

Όσο αφορά στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014 - 

2020, η ΜΟΔ δύναται να συμβάλλει 

σημαντικά στην  περαιτέρω 

ενδυνάμωση και προσαρμογή του 

προφίλ των γνώσεων και δεξιοτήτων 

στου στελεχιακού δυναμικού του 

συστήματος των δομών ΕΣΠΑ στις 

νέες απαιτήσεις (αιρεσιμότητες, 

θεματικές εξειδικεύσεις και 

εμβληματικές πρωτοβουλίες), 

αξιοποιώντας την μακροχρόνια 

εμπειρία της και υποδομή 

(ανθρώπινη και τεχνολογική) μέσω 

της παροχής μεικτής εκπαίδευσης 

(παραδοσιακής και εξ αποστάσεως).  

Η εξειδίκευση στα νέα θεματικά 

πεδία θα αναπτυχθεί σε σύνδεση με 

την πρόοδο εργασιών σχεδιασμού 

της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου και θα υλοποιηθεί μέσα 

από συγκροτημένα και συνεκτικά 

πλάνα συλλογικής και ατομικής 

ανάπτυξης, υποστηρίζοντας την 

μετάβαση του ανθρώπινου 

δυναμικού του ΕΣΠΑ στις νέες δομές 

με στόχο την αποτελεσματική 

ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Επίσης σημαντική παρέμβαση θα 

αναπτυχθεί με την επέκταση του 

συστήματος τηλεκπαίδευσης προς το 

ανθρώπινο δυναμικό των δυνητικών 

δικαιούχων (ο διαγωνισμός 

πρόκειται να προκηρυχθεί άμεσα) με 
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στόχο την διασφάλιση της 

διαχειριστικής τους ετοιμότητας και 

επάρκειας. 

 

C.  Ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) στο 

πλαίσιο της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού για το ΕΣΠΑ  

Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Περιφερειακής Πολιτικής και 

Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνική Αρχή 

Συντονισμού του ΕΣΠΑ) της Γ.Γ. 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του 

ΥΠΑΑΝ, συστάθηκε με το άρθρο 5 

παρ. 6 στοιχ. (β) του Ν.3614/2007 η 

ΕΥΘΥ (βλ και αριθμ. 3851/ΕΥΣ 524 

ΚΥΑ, ΦΕΚ 333/Β΄/2008, σχετικά με τη 

δομή και οργάνωση της). 

Βασική αρμοδιότητα της εν λόγω 

υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των 

αρμόδιων αρχών διαχείρισης και 

υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (διαχειριστικές 

αρχές Υπουργείων, Περιφερειών, 

Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης) 

στα ακόλουθα θέματα: νομική 

επεξεργασία και έκδοση 

κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων 

και οδηγιών, προετοιμασία Τευχών 

Δημοπράτησης και Συμβάσεων, 

παροχή διευκρινήσεων σε θέματα 

δημοσίων συμβάσεων και κρατικών 

ενισχύσεων, ερμηνεία των 

νομοθετικών πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Η 
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απάντηση στα θέματα που τίθενται 

υπόψη της γίνεται εγκαίρως είτε 

εγγράφως είτε, κατά προτίμηση με 

ηλεκτρονικό τρόπο, με παράλληλη 

κοινοποίηση αυτών σε όλους τους 

πιθανούς ενδιαφερόμενους. 

Στο πλαίσιο των προαναφερεθέντων οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές θα οργανώσουν 

ορισμένες δράσεις  (π.χ. προγράμματα 

κατάρτισης του προσωπικού που 

εμπλέκεται στην ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων). 

  ΜΕΡΙΚΩΣ Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της 

διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή 

των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων 

συμβάσεων, 

ΟΧΙ  
Οι εθνικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει σειρά ρυθμίσεων 

για την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά 

την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί Δημοσίων 

Συμβάσεων. Πρέπει όμως να συνεχίσουν να εκτελούν 

δράσεις προκειμένου να αυξήσουν την διοικητική ικανότητα 

των φορέων που εμπλέκονται στην ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και να οργανώσουν την ομαλή μετάβαση στο 

νέο καθεστώς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό οι εθνικές αρχές θα αναλάβουν περαιτέρω 

δράσεις προκειμένου να αυξήσουν τη διοικητική 

αποτελεσματικότητα και την 'αποτελεσματική 

διακυβέρνηση' στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (good 

governance) 

Οι σχετικές δρασεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα από 

τις εθνικές αρχές έχουν ως εξής: 

1. Ύπαρξη μιας κεντρικής αρχής (ή ενός συντονισμένου 

δικτύου φορέων) που διαθέτει την διοικητική ικανότητα 

(επαρκή αριθμό και εξειδικευμένο προσωπικό) για την 

παροχή συμβουλών 

Έχει συσταθεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) αποστολή της οποίας, ως κεντρική 

ανεξάρτητη δομή, είναι μεταξύ άλλων η:  

- Διασφάλιση ενός διαφανούς, αποτελεσματικού και 
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συνεκτικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα και με τις αρχές του πρωτογενούς και 

παράγωγου ενωσιακού δικαίου.  

- Εμπέδωση της διαφάνειας και η συμβολή στην 

ορθότερη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και στη 

χρηστή διαχείριση και παρακολούθηση της εύρυθμης 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των 

δαπανών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω 

ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος όπου 

θα τηρούνται όλα τα σχετικά δεδομένα.  

- Ανάπτυξη και προώθηση της εθνικής στρατηγικής και 

πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 

βελτίωση και ενοποίηση του συναφούς νομικού 

πλαισίου, ο συντονισμός και εξορθολογισμός της 

πρακτικής των αναθετουσών αρχών, καθώς και ο 

έλεγχος και η παρακολούθηση της τήρησης του δικαίου 

των δημοσίων συμβάσεων από όλα τα δημόσια όργανα 

και όλες τις αναθέτουσες αρχές. 

Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν την αρμοδιότητα και 

ευθύνη του σχεδιασμού και της διενέργειας των 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών και αποστέλλουν τον ετήσιο προγραμματισμό 

των αναγκών τους για την εκτέλεση των συμβάσεων τους 

στην ΕΑΑΔΗΣΥ για ενημέρωση της. Η ΕΑΑΔΗΣΥ εποπτεύει 

και συντονίζει την δράση όλων των φορέων της κεντρικής 

διοίκησης όσον αφορά την εκ μέρους τους τήρηση των 

ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων για τις δημόσιες 

συμβάσεις στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω 

αρμοδιοτήτων της. 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ συμμετέχει στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά 

με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων 

που αφορούν στην εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και 

τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

Η Αρχή παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με 

ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην 
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Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

ερμηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 

προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις 

αναθέτουσες αρχές και εισηγείται στους αρμόδιους 

Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι αρμόδιοι 

δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαβουλεύονται 

εγγράφως ή προφορικά με την Αρχή πριν την έκδοση 

οποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας (άρθρο 

2 παρ. 2 περ. δ του ν.4013/2011). 

Επίσης η ΕΑΑΔΗΣΥ δύναται να παρέχει συμβουλές στις 

αναθέτουσες αρχές με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 

αιτήματα των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή 

εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη 

διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ια του ν.4013/2011). 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ διαθέτει 95 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων οι 

65 είναι εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων.  

 

2. Τεχνική υποστήριξη (πχ κατευθυντήρια έγγραφα, 

εξωτερικό εξειδικευμένο προσωπικό) για όλους τους 

συμμετέχοντες στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων 

φορείς 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και 

σχέδια συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά 

περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η Αρχή 

διαμορφώνει επίσης κανόνες για την τυποποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς και ελέγχει την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές 

αρχές του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. 

Ήδη η Αρχή έχει προβεί στην έκδοση επικαιροποιημένων 

πρότυπων τευχών ανάθεσης δημοσίων έργων. 

Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Αρχή παρέχει 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με ζητήματα δημοσίων 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής 

εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας προς τους αρμόδιους 

δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές και εισηγείται 

στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών 

εγκυκλίων. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να 

διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά με την Αρχή πριν 

την έκδοση οποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας 

οδηγίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ του ν.4013/20011). 

Επίσης η ΕΑΑΔΗΣΥ. δύναται να παρέχει συμβουλές στις 

αναθέτουσες αρχές με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 

αιτήματα των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή 

εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη 

διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ια του ν.4013/2011). 

5 Η ύπαρξη ρυθμίσεων 

για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της 

νομοθεσίας της Ένωσης 

περί κρατικών 

ενισχύσεων στο πεδίο 

των ΕΔΕΤ. 

 

 

ΝΑΙ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 

κρατικών ενισχύσεων 

ΝΑΙ Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών 

Ενισχύσεων -ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου 

Οικονομικών αποτελεί το κεντρικό 

συντονιστικό όργανο για τον έλεγχο των 

κρατικών ενισχύσεων της χώρας ως προς 

την συμβατότητά τους με τον κοινοτικό 

δίκαιο, σε συνεργασία με δίκτυο 

Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών 

Ενισχύσεων- ΑΜΚΕ, που συστήνεται στα 

υπόλοιπα Υπουργεία, με τις 

αρμοδιότητες που προβλέπει ο 

Ν.4152/2013, υποπαρ. Β4. 

Σε ό,τι αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ενισχύσεις, η 

αρμόδια ΑΜΚΕ υπάγεται στο ΥΠΑΑΝ, και 

ειδικότερα στην Εθνική Αρχή 

Συντονισμού-ΕΑΣ, με αρμοδιότητα τον 

έλεγχο της συμβατότητας με το κοινοτικό 

δίκαιο των χρηματοδοτήσεων των έργων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το εύρος του πεδίου του 

καθώς εκπληρούται το σύνολο των υποκριτηρίων του μέσω 

των σχετικών ρυθμίσεων, η εξέλιξη των οποίων είναι μία 

συνεχής διαδικασία. 

Η ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, προβλέπεται να συσταθεί με σχετική 

ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και 

Οικονομικών εντός του 1
ου

 εξαμήνου 2014. 

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

κανόνων ΚΕ με την ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα θα περιγραφεί επίσης στο 

νόμο πλαίσιο της νέας διαχειριστικής περιόδου 2014-2020. 

 



 

 84 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

(ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης), 

καθώς και όλων των έργων που 

χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 

(συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 

και μη).  

- Για τον έλεγχο της σώρευσης 

αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα 

Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΣΚΕ) που θα ελέγχει τη σώρευση 

εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων 

κρατικών ενισχύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ενισχύσεων de minimis. Η ενημέρωση 

του ΠΣΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το 

σύνολο των φορέων και υπηρεσιών 

όλων των υπουργείων  που χορηγούν 

ΚΕ (βάσει του Ν.4111/2013 (άρθρο 21 

παρ.1). Για την ανάπτυξη και 

διαχείριση του ΠΣΣΚΕ, προβλέπεται η 

δημιουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου 

αποτελούμενη από στελέχη της ΚΕΜΚΕ 

και της ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΑΝ. Οι νέοι 

κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων θα 

αποτυπωθούν στο ΠΣΣΚΕ εντός του 1ου 

τριμήνου του 2015. Παράλληλα, θα 

συνεχιστεί η ανάπτυξη του συστήματος 

και η διασύνδεση του ΠΣΣΚΕ με τα 

λοιπά πληροφοριακά συστήματα 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 

- Εκπλήρωση αρχής “Deggendorf”: Θα 

υποστηρίζεται από το ως άνω ΠΣΚΚΕ, 

όπου θα εισάγονται από τους 

αρμόδιους φορείς όλων των 

υπουργείων όλες οι περιπτώσεις 

δικαιούχων, για τους οποίους εκκρεμεί 

απόφαση ανάκτησης. Στην μεταβατική 

περίοδο έως την πλήρη λειτουργία του 

συστήματος, η ΚΕΜΚΕ θα ενημερώνει 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

όλες στις ΑΜΚΕ κοινοποιώντας τους 

σχετικούς καταλόγους δικαιούχων για 

τους οποίους εκκρεμεί απόφαση 

ανάκτησης, ώστε οι ΑΜΚΕ να 

διασφαλίσουν ότι οι φορείς χορήγησης 

ενισχύσεων αρμοδιότητάς της δεν θα 

χορηγήσουν νέες ενισχύσεις στους εν 

λόγω δικαιούχους πριν την επιστροφή 

των παράνομων ενισχύσεων. 

- Τήρηση κανόνων ΚΕ καθ΄ όλη τη 

διάρκεια εξέλιξης ενός καθεστώτος: Η 

ΑΜΚΕ υποστηρίζει τους φορείς 

αρμοδιότητας της στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση και ενδεχόμενη 

τροποποίηση δράσεων ΚΕ. Υποδέχεται 

υποχρεωτικά τους εν λόγω φακέλους 

και αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα 

και πληρότητα τους, τους προωθεί για 

έγκριση στην ΚΕΜΚΕ.  

- Επιπλέον σε ότι αφορά τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία (ΜΧΤ), αυτά 

τυγχάνουν έγκρισης ως προς την 

νομιμότητα τους σχετικά με τα θέματα 

ΚΕ κατά συνέπεια ελέγχονται ως προς 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Τέλος στο ΠΣΣΚΕ καταχωρούνται και οι 

ενισχύσεις μέσω των ΜΧΤ για την 

παρακολούθηση της σώρευσης.  

- Επιτάχυνση ανακτήσεων για 

παράνομες και μη συμβατές 

ενισχύσεις: Η ΚΕΜΚΕ και η ΑΜΚΕ του 

ΥΠΑΑΝ θα προχωρήσει σε συστηματική 

παρακολούθηση και καταγραφή όλων 

των περιπτώσεων που αφορούν σε 

παράνομες ή και μη συμβατές 

ενισχύσεις, με βάση τις διαδικασίες 

που προβλέπονται αναλυτικά στο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

Ν.4152/2013. Η ΚΕΜΚΕ προσδιορίζει 

τις ενέργειες που θα οδηγήσουν σε 

ανάκτηση και συντονίζει τους 

αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση 

των σχετικών ενεργειών.  

- Επάρκεια διασφάλισης κατάλληλων 

ελέγχων συμμόρφωσης καθεστώτων 

με τον ΓΑΚ και εγκεκριμένων 

καθεστώτων: Η ΑΜΚΕ έχει την ευθύνη 

πρώτης εκτίμησης της επιλεξιμότητας 

και κανονικότητας των χορηγούμενων 

ενισχύσεων αρμοδιότητας της. Προς 

τούτο τα σχέδια καθεστώτων, 

προκηρύξεων και μεμονωμένων 

ενισχύσεων και σχεδίων δράσεων θα 

αποστέλλονται σε αυτήν υποχρεωτικά 

πλέον ώστε επί αυτών να γνωμοδοτεί 

διατυπώνοντας είτε σύμφωνη γνώμη 

είτε παρατηρήσεις προς ενσωμάτωση 

πριν την έκδοση τους, πριν αυτά 

σταλθούν στην ΚΕΜΚΕ. H ΚΕΜΚΕ έχει 

την ευθύνη για τον έλεγχο 

συμβατότητας των εν λόγων μέτρων ή 

καθεστώτων όσον αφορά τους κανόνες 

ΚΕ σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 και 

αποτελεί το μοναδικό επίσημο σημείο 

επαφής για θέματα ΚΕ τόσο με την ΕE 

όσο και με άλλους ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς φορείς.   

H ΚΕΜΚΕ θα πρέπει να εγκρίνει τη 

συμμόρφωση των εν λόγω μέτρων ή 

καθεστώτων με το σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο. Επίσης θα παρέχει οδηγίες 

προς τους φορείς για την διάδοση και 

εφαρμογή των σχετικών κανόνων. 

Ειδικά όσον αφορά τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, η σχέση 

ΚΕΜΚΕ και ΑΚΜΕ καθώς επίσης και ο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

τρόπος/ μορφή συνεργασίας τους θα 

διευκρινιστεί μέσω ΚΥΑ σύστασης 

(εντός του 2014). Ενώ το 1
ο
 εξάμηνο 

του 2014 η ΚΕΜΚΕ θα αποστείλει 

εγκύκλιο σε όλους του φορείς, η 

οποία θα διευκρινίζει το ρόλο της 

ΚΕΜΚΕ όσον αφορά τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα 

- Επαρκής γνώση για χορηγηθείσες 

ενισχύσεις περιλαμβανομένων των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας: Η 

ΑΜΚΕ θα στέλνει μέσω SARI τα σχετικά 

στοιχεία στην ΚΕΜΚΕ σε ετήσια βάση. 

Επιπλέον σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα, το ΠΣΣΚΕ θα 

λειτουργήσει στην πλήρη ανάπτυξη του 

ως βάση δεδομένων των χορηγηθέντων 

ενισχύσεων. Για τις ανάγκες 

διαφάνειας και πληροφόρησης του 

ΕΣΠΑ θα αναρτάται σε ετήσια βάση 

κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων 

αρμοδιότητας της στον ιστότοπο 

www.espa.gr.   

  ΝΑΙ Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την 

ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται με τη διαχείριση των 

κονδυλίων των ΕΔΕΤ. 

ΝΑΙ - Τα υπάρχοντα στελέχη της ΕΑΣ έχουν 

επαρκέστατη εμπειρία σε θέματα ΚΕ, 

έχουν παρακολουθήσει σειρά σχετικών 

σεμιναρίων στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

καθώς και σε άλλους ευρωπαϊκούς 

φορείς και είναι πλέον τα ίδια 

εκπαιδευτές/ομιλητές σε σεμινάρια ΚΕ 

που διοργανώνονται από Εθνικούς ή 

Ευρωπαϊκούς φορείς (ΕΙΡΑ). 

Συνεργάζονται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού των δομών του 

ΕΣΠΑ με τη ΜΟΔ συμμετέχοντας στα 

σεμινάρια που εκπονεί αλλά και σε 

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το εύρος του πεδίου του 

καθώς εκπληρούται το σύνολο των υποκριτηρίων του μέσω 

των σχετικών ρυθμίσεων. 

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

κανόνων ΚΕ με την ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα θα περιγραφεί επίσης στο 

νόμο πλαίσιο της νέας διαχειριστικής περιόδου 2014-2020. 

 

  

. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

σεμινάρια που η ίδια εκτιμά ότι πρέπει 

να διεξαχθούν προς τις ΔΑ αλλά και 

μεγάλους δικαιούχους και για τα οποία 

υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ. Η 

αυξανόμενη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής των ΚΕ καθώς και η 

σημασία και πολυπλοκότητα των νέων 

κανονισμών ΚΕ απαιτεί την όσο το 

δυνατό έγκαιρη και εκτεταμένη 

κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων 

του νέου ΕΣΠΑ από μεγαλύτερο αριθμό 

έμπειρων στελεχών της δομής ΑΜΚΕ. 

- Με σκοπό τη διάχυση της τεχνογνωσίας 

και την ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων η ΑΜΚΕ θα συνεχίσει να 

εκπονεί διαρκώς πρόγραμμα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

προσωπικού των λοιπών υπηρεσιών 

σε θέματα ΚΕ ανάλογα με τις 

υπάρχουσες ανάγκες. Η εκπαίδευση θα 

γίνεται σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ, 

την Ε.Ε. (DG COMP) και άλλους φορείς 

(ΕΙΡΑ) στη βάση αναγνωρισμένων 

αναγκών. Θα συνεχίζονται να 

υλοποιούνται δύο εκπαιδεύσεις 

φορέων ετησίως ή και περισσότερες με 

πόρους Τεχνικής Βοήθειας. 

- Ύπαρξη κατάλληλου μηχανισμού 

διάχυσης πληροφορίας στις ΔΑ: Στον 

ιστότοπο www.ependyseis.gr 

αναρτώνται όλα τα κανονιστικά 

κείμενα που διέπουν τις ΚΕ και τα 

μέτρα ενίσχυσης που αφορούν 

επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει 

διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών 

ερωτημάτων και υποστήριξης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

mme@mnec.gr. Τη παρούσα χρονική 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

στιγμή υλοποιείται δημιουργία στον 

ιστοχώρο ενημέρωσης του ΕΣΠΑ 

διακριτός χώρος ενημέρωσης για τις ΚΕ 

όπου θα αναρτώνται όλα τα σχετικά 

κείμενα (εγκύκλιοι, οδηγίες, θεσμικό 

πλαίσιο, υποθέσεις που έχουν 

εξεταστεί, κ.α.). Ο συγκεκριμένος 

χώρος θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη 

του α’ εξαμήνου του 2014 ενώ 

προγραμματίζεται στον ίδιο χρόνο η 

αναβάθμιση του υφιστάμενου  

helpdesk. Επιπλέον έχουν εκδοθεί 

οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις ΔΑ 

και τους εμπλεκόμενους φορείς 

αναφορικά με την εφαρμογή των ΚΕ 

στα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, οι οποίες θα εκδίδονται 

σε συμφωνία με την ΚΕΜΚΕ. Τέλος 

μεμονωμένα πραγματοποιείται σειρά 

τεχνικών συναντήσεων με κάθε φορέα 

όταν χρειάζεται ειδική υποστήριξη, στις 

οποίες πλέον θα είναι δυνατή η 

συμμετοχή στελεχών της ΚΕΜΚΕ.  

- Ύπαρξη κατάλληλου μηχανισμού 

ανταλλαγής πληροφορίας: Η πλήρης 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «Δίαυλος» και ο 

εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της με 

υλικό, γνωμοδοτήσεις, κοινοποιήσεις 

είναι σε εξέλιξη και θα είναι μία 

συνεχής διαδικασία που αφορά όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη. 

  ΝΑΙ Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή 

των κανόνων της Ένωσης περί κρατικών 

ενισχύσεων 

ΝΑΙ Η διοικητική ικανότητα για την 

υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων 

της ΕΕ για τις συγχρηματοδοτούμενες 

κρατικές ενισχύσεις διασφαλίζεται με την 

λειτουργία της ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, η οποία 

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το εύρος του πεδίου του 

καθώς εκπληρούται το σύνολο των υποκριτηρίων του μέσω 

των σχετικών ρυθμίσεων. 
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Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

αποτελεί το συντονιστικό όργανο για τις 

ενισχύσεις αυτές, υποστηρίζοντας τους 

φορείς αρμοδιότητας της μέσω του 

στελεχιακού της δυναμικού σε 

συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ η οποία 

αποτελεί το συντονιστικό όργανο σε 

κεντρικό επίπεδο βάσει του Ν 

4152/2013.Προβλέπεται η αξιοποίηση 

της τεχνικής βοήθειας, όπως και στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο, για 

δράσεις που αφορούν (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά): 

- την εκπαίδευση και ενημέρωση των ΔΑ 

και των εμπλεκόμενων φορέων 

- την συμβουλευτική υποστήριξη των ΔΑ 

και των εμπλεκόμενων φορέων 

- την επέκταση και επικαιροποίηση του 

ΠΣΣΚΕ 

- τη συντήρηση και αναβάθμιση 

ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης 

(ιστοχώρος, ηλεκτρονικό help desk, 

κ.α.) 

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

κανόνων ΚΕ με την ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα θα περιγραφεί αναλυτικά στο 

νόμο πλαίσιο της νέας διαχειριστικής περιόδου 2014-2020 

 

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 Οι Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στο 

εθνικό δίκαιο με:  

- Τους νόμους 1650/86, 3010/2002 και 

4014/2011, για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων 

και δραστηριοτήτων, και την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 

για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων. 

 

Η ποιότητα των πληροφοριών που 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ποιότητας και πληρότητας 

των πληροφοριών που εντάσσονται στη διαδικασία ΕΠΕ 

γίνεται (εκτός από τις αδειοδοτούσες αρχές) και από τους 

γνωμοδοτούντες φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τους, κατά τη διατύπωση της γνώμης τους. Οι Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσονται από ειδικούς 

επιστήμονες με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27. 

Θεσμοθετήθηκαν οι προδιαγραφές των Μελετών 

Περιβάλλοντος (Προκαταρτικός Προσδιορισμός 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, Φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ κ.λπ.) 

και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 
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Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

εντάσσονται στη διαδικασία της 

Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

έργων και δραστηριοτήτων διασφαλίζεται 

με τις προβλέψεις του Νόμου 4014/2011.  

Ο καθορισμός του τρόπου ενημέρωσης 

και συμμετοχής του Κοινού κατά τη 

διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων έργων και δραστηριοτήτων 

προβλέπεται ήδη στην ΚΥΑ 

37111/2021/2003 (ΦΕΚ 

1391/Β’/29.09.2003), η οποία θα 

αναθεωρηθεί στο πλαίσιο του Νόμου 

4014/2011.  

Η διευκόλυνση της πρόσβασης του 
κοινού στις δηµόσιες αρχές για παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε το 
περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για 
την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για 
την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ», προβλέπεται στην ΚΥΑ 
11764/653 (ΦΕΚ 327 Β/17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2006). 

Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού 

κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

Διοίκησης, σχετικά με θέματα 

ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη 

διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων, προβλέπονται στην ΚΥΑ 

9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β/02 ΜΑΡΤΙΟΥ 

2007)». 

δραστηριότητες κατηγορίας Β’.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 η έγκαιρη 

ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, 

όπως και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω της διατύπωσης 

γνώμης, κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης των φορέων και 

τη δημόσια διαβούλευση (άρθρο 19). 

  

 
2. Ρυθµίσεις για την κατάρτιση και 

την ενηµέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται µε την εφαρµογή 
των οδηγιών για την ΕΠΕ και τη 
ΣΠΕ 

ΝΑΙ Οι δράσεις κατάρτισης του προσωπικού 

διεξάγονται κυρίως από το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Για την εκπαίδευση του προσωπικού (των Κεντρικών 

υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

και των Περιφερειών της χώρας), οργανώθηκε από το 

ΥΠΕΚΑ ενημερωτική ημερίδα αμέσως μετά την έκδοση του 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

ενώ και άλλοι φορείς αναλαμβάνουν τη 

διοργάνωση σχετικών ενεργειών 

κατάρτισης (ΕΥΣΠΕΔ-ΥΠΕΚΑ, ΜΟΔ κλπ). 

Επίσης, η ΜΟΔ παρέχει e-learning 

μάθημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων. 

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ 

www.ypeka.gr, αναρτώνται οι νόμοι, οι 

κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα 

προεδρικά διατάγματα και οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι. 

 Στην ιστοσελίδα http://aepo.ypeka.gr/ 

αναρτώνται όλες οι αποφάσεις έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων-ανανέωσης- 

παράτασης, για δραστηριότητες 

κατηγορίας Α.  

Στην ιστοσελίδα Διαύγεια 

http://diavgeia.gov.gr/ αναρτώνται όλες 

οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων, 

καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων. 

νέου νόμου 4014/2102 για τις περιβαλλοντικές 

αδειοδοτήσεις, ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες/δράσεις 

προγραμματίζονται  (και σε διαρκή βάση και ad hoc) για τη 

διετία 2014-2016. 

Το Πρόγραμμα «Διαύγεια» στοχεύει στην επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής 

και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της 

λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της 

δημόσιας εξουσίας. Επιπλέον, παρέχεται διαρκής 

υποστήριξη στις αποκεντρωμένες και αυτοδιοικητικές 

υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.   

Οι ΣΜΠΕ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υποβάλλονται 

και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ. Η αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΣΜΠΕ γίνεται από 

την ΕΥΣΠΕΔ του ΥΠΕΚΑ και τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι 

Διαχειριστικές Αρχές εντάσσουν έργα στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις 

¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και 

παρακολουθούν την τήρηση των όρων των αποφάσεων 

αυτών, κατά την υλοποίηση των έργων. Οι Διαχειριστικές 

Αρχές συνεργάζονται με τις αδειοδοτούσες αρχές γραπτά 

και προφορικά, εφόσον υπάρξει ανάγκη, για την 

παρακολούθηση της πορείας των έργων. 

Για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης προβλέπεται, στο άρθρο 18 

του Νόμου 4014/2012, η δημιουργία Ηλεκτρονικού 

Περιβαλλοντικού Μητρώου πληροφοριών (ΗΠΜ) στο ΥΠΕΚΑ 

(υποχρέωση που προκύπτει από το Πρόγραμμα 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων) του οποίου έχει 

δρομολογηθεί η λειτουργία,  που αφορά στη διαδικασία 

έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην 

παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ και των 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Στο ΗΠΜ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ’ όλα 

τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή 

τροποποίηση ΑΕΠΟ ή Προτύπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων, καθώς επίσης και το σύνολο των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών 

περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, 

κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, 

συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.  

 Με την υπ. Αριθμ. 135259/10-4-2012 Απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΚΑ συστάθηκε το Εθνικό Περιβαλλοντικό 

Δίκτυο (ΕΠΕΔ), το οποίο, μεταξύ άλλων, στοχεύει στη 

δικτύωση, ενημέρωση, διάχυση πληροφορίας και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των περιβαλλοντικών αρχών και των 

συναρμόδιων Υπουργείων, των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς 

και των Αρχών που είναι υπεύθυνες για την Περιβαλλοντική 

Αδειοδότηση. 

Θα υλοποιηθεί σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των Οδηγιών και τις ειδικότερες 

απαιτήσεις του κριτηρίου.O πρώτος κύκλος εκπαίδευσης/ 

ενημέρωσης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. 

Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα ενημερώνονται σχετικά με την 

εξέλιξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του κριτηρίου.  

  

 
3. Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της 

επάρκειας της διοικητικής 
ικανότητας. 

ΝΑΙ 
Οι εξειδικευμένες αρχές για την 

εφαρμογή των ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οι 

αποκεντρωμένες και αυτοδιοικητικές 

υπηρεσίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, οι οποίες είναι 

στελεχωμένες με εξειδικευμένο 

προσωπικό. Επίσης, σε ότι αφορά στην 

περιβαλλοντική παρακολούθηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων αρμόδια 

αρχή είναι η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. του ΥΠΕΚΑ. Η 

εκπαίδευση του προσωπικού των 

Υπηρεσιών, που εμπλέκεται στις 

Για  την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κριτηρίου, η 

στελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 

και δέσμευση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο 

αυτό, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση των απαραίτητων 

ενεργειών για την εξασφάλιση επιπλέον στελέχωσης με 

εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, επικουρικά η λειτουργία 

του μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών θα συμβάλει 

προς την κατεύθυνση αυτή.  

Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα ενημερώνονται σχετικά με την 

εξέλιξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του κριτηρίου.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

λειτουργίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, είναι συνεχής.  

Με τον Νόμο 4014/2011 επιδιώκεται, 

μεταξύ άλλων, η μείωση των 

απαιτούμενων χρόνων και αντίστοιχου 

του διοικητικού βάρους. Στο άρθρο 16 

του Νόμου 4014/2011, συστήνεται 

μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

οι οποίοι, σε περίπτωση που ζητείται από 

την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, θα 

επιλέγονται με σύστημα κλήρωσης για 

τον έλεγχο των ΜΠΕ και τη σύνταξη του 

σχεδίου ΑΕΠΟ, το οποίο θα υποβάλλουν 

στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΕΥΠΕ ή 

ΠΕΧΩ). Υπάρχει συνεργασία του ΥΠΕΚΑ 

με το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, ώστε να ληφθεί 

μέριμνα, σε κεντρικό επίπεδο και στο 

πλαίσιο του θεσμού της κινητικότητας, 

για την ενίσχυση της στελέχωσης όλων 

των υπηρεσιών που εμπλέκονται στις 

λειτουργίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, στο 

πλαίσιο της αναμόρφωσης του 

Οργανισμού του ΥΠΕΚΑ και του Ν. 

4014/2011, προωθείται η δημιουργία 

ενιαίας Διεύθυνσης με ευθύνη στο 

σύνολο των λειτουργιών περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης (Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – ΔΙΠΑ). 

7 Η ύπαρξη μιας 

αναγκαίας στατιστικής 

βάσης για τις 

ΟΧΙ 
1. Ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή 

και άθροιση των στατιστικών 

δεδομένων, οι οποίες 

ΟΧΙ  
Το σύνολο των ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των 

στατιστικών δεδομένων είναι υπό επεξεργασία και θα 

συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό έγγραφο εργασίας (Ενιαίο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

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. 

 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία::  

- τον προσδιορισμό των πόρων και 

των μηχανισμών που διασφαλίζουν 

τη στατιστική επικύρωση 

σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014 – 2020), το 

οποίο θα έχει δυναμικό χαρακτήρα με συνεχή 

επικαιροποίηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 

περιόδου. Στο έγγραφο αυτό, θα αντιμετωπίζονται με 

ολοκληρωμένο τρόπο τα ζητήματα παρακολούθησης των 

δεικτών όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για όλα τα 

Ταμεία και τα Προγράμματα. Στοιχεία του εγγράφου αυτού 

θα συμπεριληφθούν στα Προγράμματα στις σχετικές 

ενότητες. Η  οριστικοποίηση του εγγράφου θα γίνει μετά  

την κατάρτιση και την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ και των 

Προγραμμάτων του και οι σχετικές ρυθμίσεις του 

Συστήματος Παρακολούθησης θα ενσωματωθούν στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στο νέο νόμο 

ΕΣΠΑ.   

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 31/10/2015  

  

 
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  
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/6/2016 

  
 

3. Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

παρακολούθησης που 

περιλαμβάνει:  

ΟΧΙ  
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 20/7/2014 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(σε περίπτωση εκπλήρωσης) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

(όπου είναι αναγκαίο) 

- Επιλογή δεικτών αποτελέσματος για 

κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με το τι 

παρακινεί την επιλογή των δράσεων 

πολιτικής που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα 

  

 
4. Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

παρακολούθησης που 

περιλαμβάνει:  

- Θέσπιση στόχων για αυτούς τους 

δείκτες 

ΟΧΙ  
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/4/2016  

  

 
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  
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 20/7/2014 

  

 
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  
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/4/2016 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Διερεύνηση και καταγραφή των εκπαιδευτικών 

αναγκών των στελεχών στα θέματα   

προσβασιμότητας, ίσων ευκαιριών και ισότιμης  

μεταχείρισης 

15/6/2014 ΜΟΔ  Α.Ε. με τη συνεργασία της 

Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Ατόμων Με Αναπηρία καθώς 

και της Διεύθυνσης Διεθνών 

Σχέσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

3. Αναπηρία 
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, και την πρακτική εφαρμογή 

του UNCRPD όπως αντικατοπτρίζεται 

στην ΕΕ και εθνική νομοθεσία, ανάλογα 

με την περίπτωση. 

2. Κατάρτιση σχεδίου δράσης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης και σχετικά μεθοδολογικά εργαλεία 

και πιλοτική εφαρμογή κατά την περίοδο 

σχεδιασμού με την υλοποίηση Ημερίδας 

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για στελέχη των 

ΕΥ στα μέσα Ιουνίου 2014.   

15/10/2014 ΜΟΔ  Α.Ε. με τη συνεργασία της 

Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Ατόμων Με Αναπηρία καθώς 

και της Διεύθυνσης Διεθνών 

Σχέσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής 

4. Δημόσιες συμβάσεις 
1. Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης 

περί δημόσιων συμβάσεων μέσω 

κατάλληλων μηχανισμών. 

1. Ψήφιση νόμου για τηνκωδικοποίηση και 

ενοποίηση του κανονιστικού και θεσμικού 

πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην 

Ελλάδα, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο 

Συννεννόησης (έκδοση Απριλίου 2014) 

31/05/2014 Υπουργείο. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

 
 2. Εκδοση των εκτελεστικών/ διοικητικών πράξεων 

για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

προαναφερθέντα νόμου. Το ακριβές 

χρονιδιάγραμμα έκδοσης του συνόλου τα 

πράξεων θα οριστικοποιηθεί με την κατάρτιση 

του Σχεδίου Δράσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

31/12/2014 Υπουργείο. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

ΕΑΑΔΗΣΥ 
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2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων  

 

1. Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για το e-

procurement αναφορικά με την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο 

Συννεννόησης (έκδοση Απριλίου 2014)  

31/10/2015 Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

 
 2. Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για το e-

procurement αναφορικά με την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων έργων όπως προβλέπεται 

στο Μνημόνιο Συννεννόησης (έκδοση Απριλίου 

2014) 

31/12/2015 Γενική Γραμματεία Εμπορίου  

ΕΑΑΔΗΣΥ 

 
3. Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της 

διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή των 

κανόνων της ένωσης περί δημοσίων 

συμβάσεων, 

1. Κατάρτιση σχεδίου δράσης των αρμόδων εθνικών 

αρχών και υπηρεσιών με τη Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών. 

31/09/2014 Υπουργείο. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

Διαμόρφωση μηχανισμού ( π.χ. ομάδα εργασίας) με 

αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συνεχή επικαιροποίηση 

του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, την ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις της εκ των προτέρων γενικής αιρεσιμότητας 

7 και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. 

Στον ανωτέρω μηχανισμό θα συμμετέχουν  στελέχη της 

ΕΥΣΕΚΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΥ 

ΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥΣ, της ΕΛΣΤΑΤ με συντονιστή την 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ Μονάδα Β΄. 

31/5/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- ΓΓΕΑ 

Διαμόρφωση 1
ης

 Εγκυκλίου προς τις ΕΥΔ/Ομάδες 

σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ της περιόδου 2014-

2020 με  αρχικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του 

ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ 

Η εγκύκλιος θα εστιάζει στους common indicators και 

στην ανάπτυξη intervention logic. 

31/5/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

& ΕΥΣΕΚΤ 

7.Στατιστικά συστήματα και δείκτες 

αποτελεσμάτων  

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: 

Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου προς τις ΕΥΔ/Ομάδες 

σχεδιασμού Προγράμματος με κατευθύνσεις για την 

ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ 

Η εγκύκλιος θα εστιάζει στους programme specific 

30/6/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

& ΕΥΣΕΚΤ 
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indicators στους result indicators και στους δείκτες 

πλαισίου επίδοσης. 

Σχεδιασμός του συστήματος συλλογής (collection), 

αποθήκευσης (storage), αναφοράς (reporting) και 

μετάδοσης (transmission) στοιχείων μεμονωμένων 

συμμετοχών  (individual participant data) στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. ΕΚ 1303/2013 αρ. 

125.2.d.e και του σχεδίου οδηγού ‘’Programming period 

2014-2020.Monitoring and Evaluation of European 

Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance 

Document Annex D-Practical Guidance on Data 

Collection and validation, March 2014.’’) 

30/6/2014 
ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με  

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ 

Κατάρτιση εγγράφου με τίτλο ‘’Ενιαίο Σύστημα 

Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020’’, έγκριση με Απόφαση του 

ΓΓΕΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

30/4/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ  

Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος 

Παρακολούθησης στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ 

31/10/2015 ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της 

ΕΥΣΣΑΑΠ  

Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και 

μόνιμης συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή 

τεχνογνωσίας/συμβουλευτική, μεθοδολογική 

υποστήριξη στο σχεδιασμό δειγματοληπτικών ερευνών 

ποσοτικοποίησης δεικτών, και  ενδεχόμενη διενέργεια 

ερευνών για την ΕΑΣ. 

31/10/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑΠ/ 

ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνεργασία 

με την ΕΛΣΤΑΤ, την ΕΥΣΕΚΤ και 

τις Διαχειριστικές Αρχές των 

Προγραμμάτων  

Ανάπτυξη ρυθμίσεων για το πλαίσιο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση του 

ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ (Οδηγία 95/46/EC). 

30/6/2015 
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ και των λοιπών 

πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας Ο.Π.Σ.Α.Α.) στις απαιτήσεις ηλεκτρονικής 

αποθήκευσης δεδομένων δεικτών και αποστολής στην 

ΕΕ (αρ. 125.d&e Καν. ΕΚ 1303/2013) 

30/4/2016 
ΕΥ ΟΠΣ 

Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 

www.anaptyxi.gov.gr/ 

30/4/2016 
ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ 

Ενσωμάτωση στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 

περιόδου 2014-2020 καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ, 

διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, προτύπων και 

υποχρεώσεων των ΕΥΔ αναφορικά με τη δημοσίευση 

και δημόσια διάθεση σωρευτικών δεδομένων δεικτών 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

30/4/2016 ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με την 

ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β’ 

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 

Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων 

Εκθέσεων προόδου των ΕΠ (αρ. 50 Καν. ΕΚ 1303/2013) 

στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ και του ΕΣΠΑ (σχετική 

αναφορά στη 2
η
 Εγκύκλιο σχετικά με το σύστημα των 

δεικτών) 

30/6/2014 

 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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 

Ανάλυση του κατά πόσον η επιλογή των δεικτών 

αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων 

πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

(στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης του) 

20/7/2014 Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες 

Σχεδιασμού Προγράμματος των 

ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των εκ 

των προτέρων αξιολόγησης) 

4. Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

παρακολούθησης που περιλαμβάνει:  

− Θέσπιση στόχων για αυτούς τους 

δείκτες 

Επιλογή δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και 

στόχου (όπου απαιτείται) για κάθε ΕΠ και εισαγωγή 

στην SFC2014 (OP template) 

 

20/7/2014 Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες 

Σχεδιασμού Προγράμματος των 

ΕΠ 
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Ενέργειες σταδιακής κάλυψης των ελλείψεων σε τιμές 

βάσης , στόχου και μεθόδων μέτρησης δεικτών 

αποτελέσματος : 

Για δείκτες αποτελέσματος οριζόντιου χαρακτήρα, η 

δράση θα συντονισθεί από την ΕΥΣΣΑΑΠ ή και την 

ΕΥΣΕΚΤ. Σε λοιπές περιπτώσεις συμπλήρωσης 

μεμονωμένων δεικτών αποτελέσματος, η δράση 

καλύπτεται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής  

30/4/2016 ΕΥΣΣΑΑΠ/ Μονάδα Β΄- 

Διαχειριστικές Αρχές - Ομάδες 

Σχεδιασμού Προγράμματος των 

ΕΠ  

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 

Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης των Προγραμμάτων (ανάλυση που αφορά 

στην αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών). 

20/7/2014 Ομάδες Σχεδιασμού 

Προγράμματος των ΕΠ και 

Διαχειριστικές Αρχές 

Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος 

δεικτών πράξεων (project-specific indicators), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. αρ.125.3.a.i Καν. 

ΕΚ 1303/2013 και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

οι απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της 

συνεισφοράς των πράξεων στους Ειδικούς Στόχους θα 

συλλέγονται και θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. 

Αναβάθμιση διαδικασίας πρότασης εισαγωγής δεικτών 

μέσω του Helpdesk EY ΟΠΣ. 

Αφορά στην μέθοδο προσδιορισμού δεικτών οι οποίοι 

θα ποσοτικοποιούνται με στοιχεία Δικαιούχων (Τεχνικά 

δελτία πράξης, Δελτία παρακολούθησης πράξης)  μέσω 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ σε επίπεδο πράξης και τη σύνδεσή τους με 

τους Ειδικούς Στόχους κάθε ΕΠ. 

30/4/2016 ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη 

συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ και των 

Διαχειριστικών Αρχών των 

Προγραμμάτων 

 

 

6. Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

παρακολούθησης που περιλαμβάνει: 

− Διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι όλες 

οι πράξεις που 

χρηματοδοτούνται από 

το πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν ένα 

αποτελεσματικό 

σύστημα δεικτών 

Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη 

διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων, σύμφωνα με το 

άρθρα 54.1 και 56.3 του Κανονισμού ΕΚ 1303/2013 και 

19.5 του Καν. 1304/2013 (συμπεριλαμβανομένων και 

30/4/2016 ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ  
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δεδομένων μη συμμετεχόντων στο ΕΚΤ). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.1. Η ύπαρξη εθνικού ή 

περιφερειακού πλαισίου πολιτικής 

έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη 

εξειδίκευση», όπου μπορεί να 

εφαρμοσθεί, συνδεδεμένου με το 

Εθνικό Πρόγραμμα  Μεταρρυθμίσεων, 

το οποίο να προκαλεί μόχλευση στην 

ιδιωτική δαπάνη για έρευνα και 

καινοτομία 

1. Να υφίσταται εθνική ή περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία : 

Ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. (Εν εξελίξει) 

− Διάχυση της γνώσης για τη RIS3 και ανάμειξη των ενδιαφερόμενων σε 

πληροφοριακές ημερίδες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

− Επισκέψεις σε όλες τις Περιφέρειες για συζήτηση για τις 

προτεραιότητες της RIS3 μεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών για 

να διασφαλιστεί η συνέργεια των δράσεων. Οργάνωση 13 

Περιφερειακών Εργαστηρίων για RIS3. Τακτική παρακολούθηση 

(συνεχής δράση) 

− Σύσταση ομάδας εργασίας με το ΣΕΒ για την πληροφόρησή και 

ενεργοποίηση τους για τη RIS3 και για συζήτηση ως προς τα οράματα 

της ελληνικής βιομηχανίας  

− Σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους άλλων τομέων της 

οικονομίας (τομέας ΤΕΠ και νέων εταιρειών έντασης γνώσης) 

− Οργάνωση επίσημης συνάντησης μεταξύ του ΕΚΕΤ και εκπροσώπων 

του ιδιωτικού τομέα 

− Οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης για τις προτεραιότητες έξυπνης 

εξειδίκευσης και του Εθνικού Συμβουλίου ΕκΤ 

− Οργάνωση έξι Πλατφορμών Καινοτομίας με τη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων από τους τομείς αγρο-διατροφής, ενέργειας και 

κατασκευών, περιβάλλοντος, υγείας και φαρμακευτικό τομέα, 

μεταφορές και Logistics και τουρισμός (επιχειρηματίες, ακαδημαϊκές 

και ερευνητικές οργανώσεις, περιφερειακές αρχές και υπουργεία)Οι 

πλατφόρμας αυτές συνεδρίασαν τουλάχιστον δύο φορές η καθεμία 

και περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν και ενημερώθηκαν. 

− Συμμετοχή σε συνεντεύξεις με ΄Ελληνες επιχειρηματίες και άλλους 

ενδιαφερόμενους οργανωμένες από τις τομεακές ομάδες εργασίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης ( από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα)  

-  

31/3/2014 

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

  -  

Διαδικασία συντονισμού (Εν εξελίξει) : 

31/3/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Ορισμός αρμόδιου για κάθε ταυτοποιημένο τομέα και παράλληλα 

αρμόδιου για μία ή περισσότερες περιφέρειες 

- Συμμετοχή στις Τομεακές Ομάδες Εργασίας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης ούτως ώστε να επιτευχθεί συντονισμός της 

διαδικασίας προτεραιοποίησης σε επίπεδο ΕΠ  

- Οργάνωση του Εθνικού-Περιφερειακού Δικτύου Ευφυούς εξειδίκευσης 

με την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης ούτως ώστε να 

επιτευχθεί συντονισμός της διαδικασίας σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο και πληροφόρηση των Περιφερειακών Αρχών ως προς τις 

διαδικασίες και τη μεθοδολογία της ΓΓΕΤ 

- Οργάνωση μιας δεύτερης περιοδείας σε κάθε περιφέρεια(τουλάχιστον 

13 συσκέψεις του ΓΓ με τις περιφερειακές αρχέςκαι το προσωπικό της 

ΓΓΕΤ και της Αρχής Συντονισμού με το προσωπικό των Περιφερειών) 

επιπλέον ο ΓΓ έφερε σε πέρας 12 ακόμα επισκέψεις στις Περιφέρειες 

ούτως ώστε να συζητήσει με τους Περιφερειάρχες και άλλους 

ενδιαφερόμενους τις προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις να 

συμπεριληφθούν στη RIS3  

  
Διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης 

(ολοκληρωμένη διαδικασία υπό συνεχή δοκιμασία και αξιολόγηση) 

- όσον αφορά το χαρακτήρα της RIS3 θα είναι εθνική με περιφερειακά 

συστατικά 

- Διακυβέρνηση: η ΓΓΕΤ θα είναι το συντονιστικό όργανο. Τα 

Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΠΕΣ) θα έχουν 

συμβουλευτικό ρόλο ενσωματώνοντας για κάθε Περιφέρεια 3 

ακαδημαϊκούς και τέσσερις εκπροσώπους των επιχειρηματιών. Κάθε 

ΠΕΣ θα εκλέγει εκπροσώπους για το Εθνικό Συμβούλιο ΄Ερευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στον 

κατατεθειμένο νέο νόμο ΕΤΑΚ. ΄Αλλα συναφή Υπουργεία πρόκειται να 

αναμειχθούν (Περιβάλλον, Γεωργία, Βιομηχανία κλπ) 

30/6/2014 

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

  
Διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης και 

ολοκλήρωση τηε στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο 

- Επικαιροποίηση των υπαρχόντων ποσοτικοποιημένων αναλύσεων και 

προετοιμασία των αναπτυξιακών τάσεων για κάθε εξειδίκευση ούτως 

ώστε να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους για την ελληνική 

οικονομία, ιδιαίτερα υπογραμμίζοντας το όραμα για τη μετατροπή των 

περιφερειακών οικονομιών προς μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας 

και έντασης γνώσης και διαφοροποίηση της θέσης τους στην εθνική 

και διεθνή αλυσίδα αξίας 

30/11/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Ταυτοποίηση προτεραιοτήτων και δυναμικού εξειδίκευσης και 

διαφοροποίησης καθώς και δυναμικού δια-τομεακής/δια-

τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της επιχειρηματικής ανακάλυψης 

χρησιμοποιώντας μεθόδους Participatory Leadership 

- Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων εξειδίκευσης 

- Μείγμα πολιτικής Ανάλυση διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης της 

καινοτομίας υπό το πρίσμα των επιδιωκόμενων στόχων της RIS3. 

Ανάλυση και διευκόλυνση της ταυτοποίησης της κατάλληλης πολιτικής 

για την υλοποίηση της (χρηματοδοτικά εργαλεία, άμεσες 

ενισχύσειςγια συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη, πλατφόρμες 

συνεργασίας, υποστήριξη υπηρεσιών, υποστήριξη διεθνοποίησης, fab 

labs,, κλπ. Όπως πχ. Αντλώντας από τις διαθέσιμες πληροφορίες στους 

οδηγούς «Συνδέοντας Πανεπιστήμια με Περιφερειακή Ανάπτυξη, 

Συνδέοντας Ευφυή με Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Ευφυούς 

Εξειδίκευσης How to convert research into commercial success, 

Regional policy for smart growth of SMEs, Smart Guide to Service 

Innovation, issued by the Commission, (see: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides) και στα αποτελέσματα της 

Προπαρασκευαστικής δράσης για την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συνεκτικότητα και το 

συντονισμό των σχετικών νομοθετικών αλλαγών και της οικοδόμησης 

διοικητικής ικανότητας 

- Έναρξη της διαβούλευσης του τελικού κειμένου της RIS 3 

 

  
Δομές και μηχανισμοί για τη συνέχιση και την παρακολούθηση της 

διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 : 

- Δοκιμή και επικύρωση των προτεραιοτήτων που επιλέγονται μέσω 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των πρώτων προσκλήσεων στο 

πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης) 

- Οι Πλατφόρμες Καινοτομίες της ΓΓΕΤ θα παρακολουθούν την 

διαδικασία απόρριψης/ προσδιορισμού διαδικασίας. το μείγμα 

πολιτικής και την πρώτη αξιολόγηση των παρεμβάσεων  

- Συμμετοχή στις Τομεακές Ομάδες Εργασίας του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ιεράρχηση των δράσεων σε 

επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο υπεύθυνος κάθε 

Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ θα συμμετέχει στη αντίστοιχη 

30/11/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ομάδα Εργασίας και θα συνδέει την διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης της κάθε πλατφόρμας με τις διαδικασίας σε 

επιχειρησιακό επίπεδο  

- Το εθνικό- περιφερειακό δίκτυο θα συντονίζει και θα παρακολουθεί 

ενέργειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

- Η πρόοδος της επιχειρηματικής ανακάλυψης θα παρακολουθείται από 

τις Πλατφόρμες Καινοτομίας 

- Αξιολόγηση των πρώτων δράσεων που θα ξεκινήσουν από τα ΕΠ στον 

τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας  

- Αυτή η διαδικασία θα παρακολουθείται σε υψηλό επίπεδο από το 

Συμβούλιο Τεχνολογικής Έρευνας και Καινοτομίας με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων από τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια  

 

  
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μείγματος πολιτικής, 

ειδικότερα των επιπτώσεις του στην πρόκληση ιδιωτικών 

επενδύσεων Ε&Κ και της αποδοτικότητας εφαρμογής του (Ιούνιος 

2016) συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης των φορέων. 

• Το σύστημα παρακολούθησης της RIS3 διαμορφώνεται από μία 

ειδική ομάδα μελέτης και περιλαμβάνει μία λεπτομερή περιγραφή 

της μεθοδολογίας και δείκτες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Θέτει δείκτες εκροών και επιπτώσεων οι οποίοι επιτρέπουν την 

παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της έξυπνης 

εξειδίκευσης και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 

μείγματος πολιτικής. Οι δείκτες θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να 

ενεργοποιήσουν πιθανό επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων 

της RIS3 ή του μείγματος πολιτικής μέσω της διαδικασίας 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Πέραν της δράσεων 

παρακολούθησης, η αξιολόγηση της στρατηγικής και των μέτρων της 

θα ενσωματωθεί επίσης στο σύστημα παρακολούθησης. Στόχος της 

αξιολόγησης είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς της στρατηγικής 

στην επίτευξη των άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, 

όπως μετρώνται από το σύστημα δεικτών, καθώς και οι επιπτώσεις 

της στο εθνικό σύστημα καινοτομίας 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης θα συντονίζεται από μια 

αρμόδια ΓΓΕΤ Τμήμα-που έχει συσταθεί στη νέα οργάνωση της ΓΓΕΤ 

- με τίτλο «Τμήμα Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης S 

31/3/2015 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

& Τ πολιτικής» μέσω του εθνικού-περιφερειακού δικτύου της ΓΓΕΤ-

ΥΠΑΝ και των Περιφερειακών Αρχών 

• Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία 

(έχει κατατεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο), Περιφερειακά 

επιστημονικά Συμβούλια, θα λειτουργούν ως συμβουλευτικά 

όργανα της ΓΓΕΤ και θα εγκατασταθούν στις περιφέρειες, για την 

προώθηση και το συντονισμό των περιφερειακών πρωτοβουλιών 

για την Ε & Α και την καινοτομία. 

Οι πλατφόρμες καινοτομίας, και το δίκτυο καινοτομίας, θα λειτουργήσουν 

ως μόνιμοι διαμεσολαβητές για τη διαδικασία του επιχειρηματικής 

ανακάλυψης 

Αξιολόγηση της ευρωστίας και της βιωσιμότητας της διαδικασίας 

επιχειρηματικής ανακάλυψης 

-   

 
 Τελική διαμόρφωση της στρατηγικής RIS3 συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών συστατικών στοιχείων 

- Συμμετοχή στις τομεακές ομάδες εργασίας του ΥΠΑΑΝ για την 

ιεράρχηση των δραστηριοτήτων στο επίπεδο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για κάθε 

Πλατφόρμα Καινοτομίας της ΓΓΕΤ θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη 

ομάδα εργασίας και θα συνδέσει τη διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης από τις πλατφόρμες με τις διαδικασίες σε επιχειρησιακό 

επίπεδο.  

- Τελικές διαβουλεύσεις με τις περιφέρειες 

15/1/2015 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

& Τεχνολογίας 

 
περιγράφει μέτρα για την ενθάρρυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ 
- Επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις πλατφόρμες  

καινοτομίας, στις οποίες συμμετέχουν και επιχειρήσεις με ταυτόχρονη 

αξιοποίηση εμπειρίας άλλων χωρών και διαθέσιμου υλικού
1
 

30/6/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

 
περιέχει μηχανισμό παρακολούθησης — Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης ευνοώντας την 

ταυτοποίηση αναδυόμενων niche με προβλεφθέν υψηλό 
30/11/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

                                                      
1
 
1
 Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι μία δυναμική διαδικασία και θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ. 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

-  

και Τεχνολογίας 

1.2 Η ύπαρξη της πολυετούς σχεδίου 

για τον προϋπολογισμό κόστους και 

τον καθορισμό προτεραιοτήτων των 

επενδύσεων 

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 της προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού 

Στρατηγικού Φόρουμ για της Ερευνητικές 

Υποδομές (European Strategy Forum on Research 

Infrastructures – ESFRI)Υποδομές (European 

Strategy Forum on Research Infrastructures – 

ESFRI) 

Παρακολούθηση, έλεγχος και επικύρωση της διαδικασίας επιλογής των 

προτεραιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση : 

— Οργάνωση αξιολόγησης (peer review) των ελληνικών ερευνητικών 

υποδομών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Εθνικού οδικού 

Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ολοκληρώθηκε)  

— Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων των ελληνικών υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας (όπως η τεχνολογία ή επιστημονικά πάρκα, Living 

Labs, δημιουργικούς κόμβους, κλπ.) για τη διευκόλυνση της 

αναγνώρισης των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων 

και εταίρων διεθνούς συνεργασίας, ή δυνατότητα για την υλοποίηση 

συμβάσεων έρευνας  

— Η ανάπτυξη του οδικού χάρτη σχετικά με τις προτεραιότητες για την 

υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.  

— Ανάλυση των επιμέρους ερευνητικών υποδομών όσον αφορά την 

πιθανή χρησιμότητά τους για την υλοποίηση της RIS3 (μόνον οι 

ερευνητικές υποδομές θα υποστηριχθούν που αναδεικνύονται ως 

χρήσιμες για τις προτεραιότητες της RIS3 στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης) 

 

31/12/2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

  -  
  

2.1 Ψηφιακή ανάπτυξη: Η ύπαρξη της 

πλαισίου στρατηγικής για την ψηφιακή 

ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση 

της ζήτησης οικονομικά προσιτών, 

καλής ποιότητας και διαλειτουργικών 

μέσω της χρήσης των ΤΠΕ ιδιωτικών 

και δημόσιων υπηρεσιών και αύξηση 

του βαθμού χρήσης της από της 

πολίτες, της επιχειρήσεις και τη 

δημόσια διοίκηση, 

συμπεριλαμβανομένων των 

1. Να  υφίσταται θεσπιστεί στρατηγικό πλαίσιο 

στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη, για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο της εθνικής ή της 

περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη 

εξειδίκευση, το οποίο περιλαμβάνει: 

 

Ενσωμάτωση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης (λήγει στις 24 

Απριλίου 2014) και ολοκλήρωση τους κειμένου της στρατηγικής για την 

ψηφιακή ανάπτυξη. 

31/5/2014 Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων  
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ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

πρωτοβουλιών διασυνοριακής 

συνεργασίας. 

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 διαδίκτυο42, 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 ανταγωνισμού και 

κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και 

παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες της 

ευάλωτες ομάδες. 

1. Να έχει καταρτισθεί ένα εθνικό ή/και 

περιφερειακό σχέδιο για Υποδομές Ψηφιακής 

Πρόσβασης Της Γενιάς που να περιλαμβάνει: 

 

Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού Ευρυζωνικού 

Σχεδίου στην Ε.Ε. 

 

30/4/2014 Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων 

  Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου  31/5/2014  

  Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην 

Ε.Ε.  

30/6/2014  

 
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 

Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού Ευρυζωνικού 

Σχεδίου στην Ε.Ε. 

 

30/4/2014 Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων  

  Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 31/5/2014  

  Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην 

Ε.Ε.  

30/6/2014  

 
3. βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα που ενισχύουν 

τον ανταγωνισμό και παρέχουν πρόσβαση σε 
Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του draft Εθνικού Ευρυζωνικού 30/4/2014 Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

προσβάσιμες, προσιτές σε κόστος, ποιοτικές 

υποδομές και υπηρεσίες που έχουν λάβει 

μέριμνα ως προς τις μελλοντικές τεχνολογικές 

εξελίξεις 

Σχεδίου στην Ε.Ε. Ταχυδρομείων  

  Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 31/5/2014  

  Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην 

Ε.Ε.  

30/6/2014  

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.  

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 

Ανάθεση Μελέτης  15/5/2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

  Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου 15/10/2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

  Παραλαβή μελέτης 10/11/2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

  Αποστολή Παραδοτέου στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – 

Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ 

30/12/2014 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ 15/3/2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

 
3. μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού 

σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ· του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 

1.  Ανάθεση Μελέτης 

  

30/4/2014 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική 

Γραμματεία Ενέργειας καιι 

Κλιματικής Αλλαγής- 

Διεύθυνση Αποδοτικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας 

  
2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου 

 

 30/06/2014 (2 μήνες μετά την 

ανάθεση) 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική 

Γραμματεία Ενέργειας καιι 

Κλιματικής Αλλαγής- 

Διεύθυνση Αποδοτικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας 

  
3. Παραλαβή μελέτης 

 

20/07/2014 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική 

Γραμματεία Ενέργειας καιι 

Κλιματικής Αλλαγής- 

Διεύθυνση Αποδοτικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας 

  
4. Ενσωμάτωση στρατηγικής στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

30/08/2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική 

Γραμματεία Ενέργειας καιι 

Κλιματικής Αλλαγής- 
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Διεύθυνση Αποδοτικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας 

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 

1. Τα  πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται στην εθνική 

νομοθεσία και προσδιορίζονται στα 

προγράμματα 

ΚΓΠΣ για τα έτη: 2015-2020 : Έκδοση νέας ΚΥΑ με ισχύ για  τα έτη 2015-

2020. Η ΚΥΑ αυτή θα καταρτιστεί με βάση την προηγούμενη ΚΥΑ 

262385/2010, με μικρές τροποποιήσεις και θα εκδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο 

του 2015. Η ΚΥΑ θα προσαρμόζει το υπάρχον εφαρμοστικό πλαίσιο στις 

διατάξεις του καν. ΕΕ.  1306/2013. Δεν είναι δυνατή η έκδοσή της στην 

παρούσα περίοδο λόγω της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής, αλλά η 

κατάρτισή της θα είναι εύκολη, καθώς δεν απαιτούνται μελέτες ή άλλες 

διαδικασίες συντονισμού. Η ΚΥΑ αυτή θα εκδοθεί με πρωτοβουλία του 

ΥΠΑΑΤ και συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με 

το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διότι κατά το έτος 2014 μεταβατικά 

εφαρμόζεται ο κανονισμός 1310/2013.  

31/1/2015 ΥΠΑΑΤ- Αγροτική Πολιτική 

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 από Προγράμματα 

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 τις 

γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της 

περιφέρειας ή των περιφερειών τις οποίες 

αφορά. 

Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης 31/3/2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων 

 

  Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος 30/9/2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων 

 

  Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων 31/3/2015 ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται 

Απόφαση Υπουργού) 

  Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με 30/6/2015 για την ύδρευση και  ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς. 31/12/2015 για τις λοιπές χρήσεις 

ύδατος   

Υδάτων  

Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Υδάτων 

  Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την 

ύδρευση 

31/1/2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων (Εισήγηση) 

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 

(Απόφαση έγκρισης) 

  Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές 

χρήσεις ύδατος 

30/6/2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων (Εισήγηση) 

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 

(Απόφαση έγκρισης) 

 
2. Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 

απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης 

απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Ολοκλήρωση και έγκριση των Σχεδίων  Διαχείρισης για τα Υδατικά 

Διαμερίσματα, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Αιγαίου και Κρήτης. 

31/3/2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων  

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 

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 

2. Να υπάρχει ένα ή περισσότερα σχέδια 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με της 

απαιτήσεις του Άρθρου 28 της Οδηγίας 

2008/98/EΚ. 

Ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

30/9/2014 Αρμόδιο για την εκτέλεση  

και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 

είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, Τμήμα 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 

  Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΕΣΔΑ - Δημόσια 

Διαβούλευση -Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ 

31/12/2014  

  Θεσμοθέτηση ΕΣΔΑ 31/12/2014  

  Αξιολόγηση 13 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά) 30/9/2014 Αρμόδιοι για την εκτέλεση 

των ΠΕΣΔΑ είναι οι 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Περιφέρειες και υπεύθυνοι 

για  την  εφαρμογή των 

ΠΕΣΔΑ είναι οι  

Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του 

Ν_4071/2012 

  Εκπόνηση αναθεώρησης 13 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά) 31/12/2014  

  Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ - Δημόσια 

Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ 

30/6/2015  

  Θεσμοθέτηση ΠΕΣΔΑ 30/9/2015  

 
3. Το Κράτος Μέλος να έχει θεσπίσει, σύμφωνα 

με τα Άρθρα 1 και 4 της Οδηγίας 2008/98/EΚ, 

προγράμματα πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων, της απαιτείται από τον Άρθρο 29 

της Οδηγίας. 

Θεσμοθέτηση του προγράμματος πρόληψης αποβλήτων  31/12/2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, Τμήμα 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 

 
4. 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 

Θεσμοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020  

31/12/2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, Τμήμα 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 

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 

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 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ -– ΓΕΝΙΚΑ ΚΓΠΣ για τα έτη 2015-2020: Έκδοση 

ΚΥΑ Πολλαπλής Συμμόρφωσης με ισχύ για τα έτη 2015-2020 που θα 

συμπεριλαμβάνει και τη χρήση λιπασμάτων. 

31/01/2015 ΥΠΑΑΤ- Αγροτική Πολιτική 

7.1 Οδικό δίκτυο: Η ύπαρξη της 
1. Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 

πλαισίου/ων για τις επενδύσεις μεταφορών 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 
5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

περιεκτικού εθνικού σχεδίου για της 

μεταφορές που περιέχει την 

κατάλληλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

για της επενδύσεις στο βασικό 

διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 

τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 

συνολικό δίκτυο (επενδύσεις εκτός 

από της επενδύσεις στο βασικό ΔΕΔ-

Μ) και σε δευτερογενείς συνδέσεις 

(που περιλαμβάνουν της δημόσιες 

μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο) 

το οποίο ικανοποιεί τις νομικές απαιτήσεις 

για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και 

το οποίο καθορίζει: 

 

διαβούλευσης  (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

 
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 

προτεραιοτήτων για επενδύσεις:  

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 (EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

 
3. στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο αναλυτικό δίκτυο 

όπου προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ 

και το Ταμείο Συνοχής και 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

 
4. δευτερογενείς συνδέσεις 

 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

 
5. μία  σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για 

τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ 

και το Ταμείο Συνοχής 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

 
6. μέτρα για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των 

ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων για 

να παράγουν τη σειρά έργων. 

1. Προδιαγραφές μελέτης  

 

30/4/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

  
2. Ολοκλήρωση μελέτης  

31/7/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 
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3. Υιοθέτηση μέτρων 

31/10/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

7.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη 

στο συνολικό εθνικό σχέδιο για της 

μεταφορές ειδικού κεφαλαίου για την 

ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, με 

κατάλληλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

για της επενδύσεις στο βασικό 

διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 

τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 

συνολικό δίκτυο (επενδύσεις εκτός 

από της επενδύσεις στο βασικό ΔΕΔ-

Μ) εκτός του βασικού κορμού των 

ΔΕΔ-Μ και σε δευτερογενείς συνδέσεις 

του συστήματος σιδηροδρόμων, σε 

συνάρτηση με τη συμβολή της στην 

κινητικότητα, στη βιωσιμότητα και της 

επιπτώσεις των μεγάλων δικτύων σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 

επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 

στοιχεία ενεργητικού και τη 

διαλειτουργικότητα και δημιουργία 

ικανοτήτων. 

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)· 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014 

 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 



 

 120 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
2. Μέτρα για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των 

ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων για 

να παράγουν τη σειρά έργων. 

1. Προδιαγραφές μελέτης  

 

4/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

  
2. Ολοκλήρωση μελέτης  

7/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

  
3. Υιοθέτηση μέτρων 

10/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

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 

συνεισφέρει στη βελτίωση των 

συνδέσεων με το αναλυτικό και βασικό 

δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της 

βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας. 

1. Η ύπαρξη τμήματος για τις εσωτερικές πλωτές 

οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους 

λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 

υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο ή σχέδια ή 

πλαίσιο/-α μεταφορών, το οποίο:  

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης 

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_ 

30/08/2014  

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 

15/09/2014  

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014  
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
2. πληροί τις νομικές απαιτήσεις για στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίμηση 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014  

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014  

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014  

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014  

 
3. καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 

έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και 

χρηματοδοτικό πλαίσιο) 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) - Βελτιωμένη έκδοση κειμένου βάσει της 

διαβούλευσης  

5/05/2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΔ ΕΠΕΠ) 

  
2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

(συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση με το κοινό / ενδιαφερόμενους 

φορείς – και έκδοση σχετικής ΚΥΑ)_  

30/08/2014  

  
3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ   

15/09/2014  

  
4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 

30/09/2014  

 Μέτρα εξασφάλισης της ικανότητας των 

ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων για να 

παράγουν τη σειρά έργων 

1. Προδιαγραφές μελέτης  

 

4/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

  
2. Ολοκλήρωση μελέτης  

7/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

  
3. Υιοθέτηση μέτρων 

10/2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

8.1. Οι ενεργητικές πολιτικές για την 

αγορά εργασίας σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση 

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 

Ενέργεια 1: Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες 

υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων στόχων αποτελέσματος): 

• Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος 

“Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην 

Κεντρική Διοίκηση και τα 12 επιλεγμένα ΚΠΑ (31.12.2015) 

• Αύξηση Ατομικών Σχεδίων Δράσης (ΑΣΔ) στους εγγεγραμμένους, 

ενεργά αναζητούντες εργασία, ανέργους στα  Μητρώα του ΟΑΕΔ 

(31.12.2016) 

• Επανασύσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών 

Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-

απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016) 

• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία 

ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση 

για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015) 

• Αύξηση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής με προτεραιότητα σε 

αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2016) 

31.12.2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 2: Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή 

υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος για όλους τους πολίτες 

• Αύξηση του αριθμού εργαστηρίων ενεργοποίησης-κινητοποίησης 

ανέργων με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 

ετών (31.12.2015) 

• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία 

ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση 

για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015) 

• Κατάρτιση προφίλ της τοπικής αγοράς εργασίας με αναγνώριση 

συγκεκριμένων αναγκών (31.12.2015) 

• Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε 

πιλοτικές ΕΠΑΣ/ΣΕΚ με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (31.12.2015) 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 3: Ατομικό Σχέδιο Δράσης βασιζόμενο σε αμοιβαίες υποχρεώσεις  

• Έκδοση ΚΥΑ η οποία θα αποσαφηνίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις  

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Ενέργεια 4: Εξατομικευμένη υποστήριξη (αντιστοίχηση προσόντων-

εργασίας, υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση ή 

εντατικότερη υποστήριξη των μειονεκτούντων ομάδων) 

• Επανασύσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών 

Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-

απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016) 

• Ενεργοποίηση μεγαλύτερου αριθμού από τους ήδη εξειδικευμένους 

εργασιακούς συμβούλους στο πλαίσιο κάλυψης αυξημένων αναγκών 

για εξατομικευμένες υπηρεσίες ανέργων και εργοδοτών  (31.12.2016) 

31.12.2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 5: Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): Περισσότερο 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών 

υπηρεσιών  

• Επικαιροποίηση μητρώου ανέργων που υπάγονται στις Ειδικές 

Κοινωνικές Ομάδες με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο 

• Παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους ΕΚΟ  

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

 2. Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα 

και παρέχουν ολοκληρωμένη και διαφανής 

πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας 

και τις ευκαιρίες απασχόλησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας 

Ενέργεια 1: Σύστημα καταγραφής θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο και 

πρόσβαση των αναζητούντων εργασία σε σχετικές βάσεις δεδομένων σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:  

• Διασύνδεση Portal με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΟΑΕΔ (ΟΠΣ ΟΑΕΔ) για την αυτόματη ενημέρωση θέσεων εργασίας 

• Εμπλουτισμός μητρώου εργοδοτών από συστήματα τρίτων φορέων 

• Στοχευμένη ενίσχυση επικοινωνίας με εργοδότες 

• Ανάπτυξη χώρου στο Portal για την ενημέρωση αναζητούντων εργασία 

για ευκαιρίες απασχόλησης/ κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν την 

θέση τους στην αγορά εργασίας 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων  

  Ενέργεια 2: Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας Πληροφοριακού Συστήματος 

Συλλογής και Ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας.  

• Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

(Δ/νση Απασχόλησης).  

• Ανάπτυξη συστήματος σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία 

και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ) 

• Διασύνδεση του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

31.12.2015 Δ/νση Απασχόλησης, 

Μονάδα Ανάλυσης και 

Τεκμηρίωσης και Δ/νση 

Πληροφορικής)-Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εργασίας με το σύστημα σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία 

και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ) 

Στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού αυτού Συστήματος θα συμβάλλουν τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ 

(Δ/νση Απασχόλησης). 

ΟΑΕΔ  

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. 

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 

Ενέργεια 1: Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες 

υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων στόχων αποτελέσματος): 

• Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος 

“Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στην 

Κεντρική Διοίκηση και τα 12 επιλεγμένα ΚΠΑ (31.12.2015) 

• Αύξηση Ατομικών Σχεδίων Δράσης (ΑΣΔ) στους εγγεγραμμένους, 

ενεργά αναζητούντες εργασία, ανέργους στα  Μητρώα του ΟΑΕΔ 

(31.12.2016) 

• Επανασύσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών 

Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-

απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016) 

• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία 

ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση 

για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015) 

• Αύξηση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής με προτεραιότητα σε 

αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 ετών (31.12.2016) 

31.12.2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 2: Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή 

υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος για όλους τους πολίτες 

• Αύξηση του αριθμού εργαστηρίων ενεργοποίησης-κινητοποίησης 

ανέργων με προτεραιότητα σε αναζητούντες εργασία ηλικίας 15-24 

ετών (31.12.2015) 

• Σύνταξη ΑΣΔ για όλους τους εγγεγραμμένους αναζητούντες εργασία 

ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εγγύηση 

για τους Νέους (Youth Guarantee) (31.12.2015) 

• Κατάρτιση προφίλ της τοπικής αγοράς εργασίας με αναγνώριση 

συγκεκριμένων αναγκών (31.12.2015) 

• Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε 

πιλοτικές ΕΠΑΣ/ΣΕΚ με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (31.12.2015) 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Ενέργεια 3: Ατομικό Σχέδιο Δράσης βασιζόμενο σε αμοιβαίες υποχρεώσεις  

• Έκδοση ΚΥΑ η οποία θα αποσαφηνίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις  

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 4: Εξατομικευμένη υποστήριξη (αντιστοίχηση προσόντων-

εργασίας, υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση ή 

εντατικότερη υποστήριξη των μειονεκτούντων ομάδων) 

• Επανασύσταση και θεσμοθέτηση του ρόλου των Εργασιακών 

Συμβούλων στα ΚΠΑ2 [σχεδιασμός για τον ρόλο-ευθύνες-εργαλεία-

απαιτήσεις του εργασιακού συμβούλου] (31.12.2016) 

• Ενεργοποίηση μεγαλύτερου αριθμού από τους ήδη εξειδικευμένους 

εργασιακούς συμβούλους στο πλαίσιο κάλυψης αυξημένων αναγκών 

για εξατομικευμένες υπηρεσίες ανέργων και εργοδοτών (31.12.2016) 

31.12.2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 5: Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): Περισσότερο 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών 

υπηρεσιών) 

• Επικαιροποίηση μητρώου ανέργων που υπάγονται στις Ειδικές 

Κοινωνικές Ομάδες με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο  

• Παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους ΕΚΟ  

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

 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 

Ενέργεια 1: Σύστημα καταγραφής θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο και 

πρόσβαση των αναζητούντων εργασία σε σχετικές βάσεις δεδομένων σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:  

• Διασύνδεση Portal με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΟΑΕΔ (ΟΠΣ ΟΑΕΔ) για την αυτόματη ενημέρωση θέσεων εργασίας 

• Εμπλουτισμός μητρώου εργοδοτών από συστήματα τρίτων φορέων 

• Στοχευμένη ενίσχυση επικοινωνίας με εργοδότες 

• Ανάπτυξη χώρου στο Portal για την ενημέρωση αναζητούντων εργασία 

για ευκαιρίες απασχόλησης/ κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν την 

θέση τους στην αγορά εργασίας 

31.12.2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 

διαφορετικών κατά 

περίπτωση Διευθύνσεων. 

  Ενέργεια 2: Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας Πληροφοριακού Συστήματος 

Συλλογής και Ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας.  

• Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

31.12.2015 Δ/νση Απασχόλησης, 

Μονάδα Ανάλυσης και 

Τεκμηρίωσης και Δ/νση 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(Δ/νση Απασχόλησης).  

• Ανάπτυξη συστήματος σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία 

και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ) 

• Διασύνδεση του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας με το σύστημα σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία 

και των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ) 

Στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού αυτού Συστήματος θα συμβάλλουν τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ 

(Δ/νση Απασχόλησης). 

Πληροφορικής)-Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 

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 

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 

Ενέργεια 1: Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της διαδικασίας 

αναδιάρθρωσης 

• Διαμόρφωση συστήματος πρόβλεψης και σωστής διαχείρισης της 

αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στις ΜΜΕ (30.04.2014) 

• Προετοιμασία, καθορισμός μεθόδου και εργαλείων για α) μελέτη 

πεδίου σε κλαδικούς φορείς  και επιχειρήσεις και β) μελέτη 

αξιολόγησης (30.04.2014) 

• Σύνθεση, αποτίμηση σχετικών μελετών και καλών πρακτικών 

(30.09.2014) 

• Ολοκλήρωση μελέτης πεδίου (30.09.2014) 

• Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης (31.03.2015) 

• Πιλοτική εφαρμογή των μέτρων και των εργαλείων που θα 

αναπτυχθούν για την πρόβλεψη και σωστή διαχείριση της αλλαγής και 

της αναδιάρθρωσης (31.08.2015) 

• Υιοθέτηση πολιτικών-ενεργοποίηση φορέων (31.12.2015) 

31.12.2015 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 

  Ενέργεια 2: Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης εργαζομένων 

• Παραλαβή μελέτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με 

καλές πρακτικές και εργαλεία για τη διαχείριση της προσαρμογής του 

εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων (Β’ τρίμηνο 2014) 

• Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης 

ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και παροχής 

υποστήριξης σε σωματεία εργαζομένων μεταξύ άλλων στις 

περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, δράσεων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικότητας από τυχόν 

πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις διευκόλυνσης της 

30.09.2014 Διεύθυνση Απασχόλησης-

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

κινητικότητας μεταξύ επαγγελμάτων και κλάδων μέσω της 

ενδοεπιχειρησιακής συμβουλευτικής και κατάρτισης (30.09.2014) 

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 

Να υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής 

για τη μείωση της φτώχειας, με στόχο την 

ενεργητική ένταξη, το οποίο: 

Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

  Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής 

Ένταξης 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ  - 

Οικίες περιφέρειες 

  Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ – ΕΥΣΕΚΤ – ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση 

επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

  Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων 

και βάσεων δεδομένων. 

31.12.2014 Οικείες Περιφέρειες - 

Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

 
 ανάλογα με τις εντοπιζόμενες ανάγκες, 

περιλαμβάνει μέτρα για τη μετάβαση από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 

κοινότητας 

Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

  Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής 

Ένταξης 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ  - 

Οικίες περιφέρειες 

  Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ – ΕΥΣΕΚΤ – ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση 

επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων 

και βάσεων δεδομένων. 

31.12.2014 Οικείες Περιφέρειες - 

Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

 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. 

Ενέργεια 1: Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

  Ενέργεια 2: Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής 

Ένταξης 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ  - 

Οικίες περιφέρειες 

  Ενέργεια 3: Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ – ΕΥΣΕΚΤ – ΕΥΣΣΑΑΠ για διαμόρφωση 

επαρκούς βάσης στοιχείων και ανάπτυξης δεικτών 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

  Ενέργεια 4: Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών συστημάτων 

και βάσεων δεδομένων. 

31.12.2014 Οικείες Περιφέρειες - 

Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 

ΕΥΣΕΚΤ 

9.2 Να υφίσταται εθνικό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 

Ρομ. 

Να υφίσταται εθνική στρατηγική για την ένταξη 

των Ρομ, η οποία:  

 συμπεριλαμβάνει δραστικές μεθόδους 

παρακολούθησης για την αξιολόγηση του 

αντίκτυπου που έχουν οι δράσεις ένταξης των 

Ρομ και μηχανισμό επανεξέτασης για την 

προσαρμογή της στρατηγικής 

Ενέργεια 1: Ολοκλήρωση δράσης «Οργάνωση της Παρακολούθησης των 

Κοινωνικών Πολιτικών» 

31.12.2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ 

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 

Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, με: 

 μέτρα για την αύξηση  της αποδοτικότητας 

στον τομέα υγείας μέσω της ανάπτυξης 

Ενέργεια 1: Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης των 

Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας Υγεία Εν Δράσει», όπου και περιλαμβάνονται μέτρα τόνωσης 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, με τη συνεργασία του 

Π.Ο.Υ.  - Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 

31.12.2015 Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής του 

Υπουργείου Υγείας 

(ΕΥΤΥΚΑ) 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

βιωσιμότητα μοντέλων παροχής υπηρεσιών και υποδομών  

  Ενέργεια 2: Ολοκλήρωση του έργου για τη συγκρότηση και λειτουργία του 

Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο του  Ε.Π. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

31.12.2015 Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ 

 Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, που: 

 παρέχει σύστημα παρακολούθησης και 

επανεξέτασης. 

Ενέργεια 1: Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία και θα 

αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος 

παρακολούθησης και αναθεώρησης της στρατηγικής (σε πλήρη λειτουργία 

εντός του 2
ου

 εξαμήνου 2014).  

 

31.12.2014 Γενική Γραμματεία 

Υπουργείου Υγείας 

  Ενέργεια 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης του 

Μνημονίου Συνεργασίας Andor - Λυκουρέντζου για την Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό action-plan.  

31.12.2015 Δ/νση Ψυχικής Υγείας 

  Ενέργεια 3: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πρωτοβουλίας «Health in 

Action», σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. (σε λειτουργία έως το τέλος του α’ 

εξαμήνου του 2015) 

30.06.2015 Γενική Γραμματεία 

Υπουργείου Υγείας 

10.1 Πρώιμη εγκατάλειψη του 

σχολείου: Η ύπαρξη στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου(ΠΕΣ) εντός των ορίων του 

άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

Να υφίσταται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

ΠΕΣ, το οποίο: 

Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ)(30.03.2014)   &   Άντληση στοιχείων από myschool για διδακτικό έτος 

2013-2014 (30.06.2014) 

 

30.06.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

  Ενέργεια 2:¨Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα 

σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των 

μαθητών   &     Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της 

μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.09.2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να 

εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc 

31.12.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

μέτρα 

  Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.03.2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της 

μαθητικής διαρροής 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 
 βασίζεται σε στοιχεία 

Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ)(30.03.2014)   &    Άντληση στοιχείων από myschool για διδακτικό έτος 

2013-2014 (30.06.2014) 

30.06.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

  Ενέργεια 2:¨Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα 

σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των  

 

 

 

μαθητών   &     Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της 

μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.09.2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να 

εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc 

μέτρα 

31.12.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.03.2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της 

μαθητικής διαρροής 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 
 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 

Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ)(30.03.2014)   &    Άντληση στοιχείων από myschool για διδακτικό έτος 

2013-2014 (30.06.2014) 

 

30.06.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

  Ενέργεια 2:¨Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα 

σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των 

μαθητών   &      Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της 

μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.09.2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να 

εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc 

μέτρα 

31.12.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.03.2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της 

μαθητικής διαρροής 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 
 περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και 

εμπλέκει τους σχετικούς με την αντιμετώπιση 

της ΠΕΣ, φορείς. 

Ενέργεια 1: Ορισμός πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(ΠΕΣ)(30.03.2014)   &     Άντληση στοιχείων από myschool για διδακτικό έτος 

2013-2014 (30.06.2014) 

30.06.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής/ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  Ενέργεια 2:¨Έκδοση Υ.Α. (ΥΠΑΙΘ) για την υποχρεωτική καταγραφή από τα 

σχολεία των απουσιών των μαθητών και τις βαθμολογίες/ πρόοδο των 

μαθητών   &      Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την καταγραφή της 

μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.09.2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 3: Παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών με σκοπό να 

εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» μαθητές για να ληφθούν ad hoc 

μέτρα 

31.12.2014 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 4: Ολοκλήρωση και εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή 

της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ και στα ΙΕΚ 

30.03.2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

  Ενέργεια 5: Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της 

μαθητικής διαρροής 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

  Ενέργεια 6: Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

30.06.2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

10.2 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η 

ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 

στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 

την αύξηση της επιτυχίας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 

ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας, εντός των ορίων 

του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

Να υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 

Ενέργεια 1: Κατάθεση των Ιδρυματικών Εκθέσεων των ΑΕΙ οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν ένα υποκεφάλαιο στρατηγικού σχεδιασμού 

31.12.2014 Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) 

 

  Ενέργεια 2: Σύνθεση της στρατηγικής  30.06.2015 ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ 

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 

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:  

Ενέργεια 1: Υποβολή σχεδίου εφαρμογής Οδικού Χάρτη για το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο για τη Μαθητεία με τη συνεργασία αρμόδιων 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του ΟΑΕΔ.  

30.04.2014 Γενική Γραμματεία- -

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 
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άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

  Ενέργεια 2: Εξειδίκευση/ οριστικοποίηση των οροσήμων του σχεδίου 

εφαρμογής, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση ποιότητας στη Μαθητεία, τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εφαρμογή δύο πιλοτικών 

προγραμμάτων μαθητείας. 

30.09.2014 Γενική Γραμματεία- -

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

  Ενέργεια 3: Διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για τη Μαθητεία 31.12.2015 Γενική Γραμματεία- -

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

11. Η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής για την ενίσχυση της 

διοικητικής αποτελεσματικότητας των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης 

της μεταρρύθμισης της δημόσιας 

διοίκησης.) 

Καθιερώνεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση της 

διοικητικής απόδοσης των δημόσιων αρχών των 

κρατών μελών και των ικανοτήτων τους, με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

Ενέργεια 1: Εκπόνηση σχεδίου Δράσης για την Ποιότητα και τη Στοχοθεσία. 31.12.2014 Διεύθυνση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας – 

Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

 

 


