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Εισαγωγή 

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες αποτελούν προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν το 

αναγκαίο πλαίσιο ρυθμίσεων και συνθηκών για την ουσιαστική υποστήριξη από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Οι αιρεσιμότητες διακρίνονται σε γενικές και θεματικές και 

εφαρμόζονται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σύμφωνα με το Άρθρο 

19 και το Παράρτημα ΧΙ του Κανονισμού 1303/2013 «περί καθορισμού των κοινών 

διατάξεων», το άρθρο 9 και το Παράρτημα V του Κανονισμού 1305/2013 για τη 

«στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» και το άρθρο 11 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού 508/2014 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.   

Τα βήματα για την αυτοαξιολόγηση της εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων είναι: 

Αρχικά προσδιορίζονται οι εφαρμοστέες αιρεσιμότητες στο Πρόγραμμα με βάση τους 

ειδικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. 

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηση των αιρεσιμοτήτων από το Κράτος – 

Μέλος σε συμφωνία με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηση της εκπλήρωσης των 

αιρεσιμοτήτων προσδιορίστηκαν  όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες που έχουν την 

αρμοδιότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων των επιμέρους κριτηρίων των 

αιρεσιμοτήτων και αποτυπώθηκε η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων από την 

ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ κατόπιν συστηματικής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις ελληνικές 

Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηση έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις  

των κριτηρίων και την εξειδίκευσή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό και το σχετικό 

Guidance της Ε.Ε. 

Τα κριτήρια των αιρεσιμοτήτων αξιολογούνται με : ΝΑΙ/ΟΧΙ ενώ οι αιρεσιμότητες με 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ. Ειδικότερα, η αξιολόγηση μιας αιρεσιμότητας είναι ΝΑΙ όταν όλα 

τα κριτήρια αξιολογούνται με ΝΑΙ. Η αξιολόγηση μιας αιρεσιμότητας είναι ΜΕΡΙΚΩΣ, 

όταν έστω ένα κριτήριο αξιολογείται με ΟΧΙ. Τέλος, η αυτοαξιολόγηση είναι ΟΧΙ όταν 

όλα τα κριτήρια αξιολογούνται με ΟΧΙ.    

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» έχουν ενσωματωθεί 9 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (7 

γενικές και 2 θεματικές) με βάση τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς 

στόχους του Προγράμματος.  

Στον Πίνακα Ι αποτυπώνεται η συνολική αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εκ των 

προτέρων αιρεσιμοτήτων όπως έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα.  

Στους Πίνακες ΙΙ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ) 

παρουσιάζεται η πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων με βάση 

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

ημερομηνία εκπλήρωσης όπως έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα και οι 

φορείς που είναι αρμόδιοι για την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων που δεν 

εκπληρώνονται ή εκπληρώνονται μερικώς.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Θεματικές ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ Σύνολο 

ΕΤΠΑ, Ταμείο 
Συνοχής 

0 1 0 1 

ΕΚΤ 0 1 0 1 

Σύνολο Θεματικών 
αιρεσιμοτήτων  

0 2 0 2 

Γενικές 5 1 1 7 

Σύνολο 
αιρεσιμοτήτων 

5 3 1 9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

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

 

NAI   Το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης 
των ενεργειών  που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο Δράσης 
της αιρεσιμότητας παρουσιάζει 
υστέρηση.  
  
Η ΓΓΤΤ προετοιμάζει πρόταση 
σχετικά με τον ενιαίο συντονισμό 
πολιτικής και υλοποίησης 
δράσεων ΤΠΕ.  

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

ΟΧΙ 31/3/2015  Γενική 
Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων  

 Γενική 
Γραμματεία 
Δημοσίων 
Επενδύσεων - 
ΕΣΠΑ 

3. θα πρέπει να  έχει 
πραγματοποιηθεί ανάλυση όσον 
αφορά την εξισορρόπηση της 
υποστήριξης της ζήτησης και της 
προσφοράς τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 

ΝΑΙ   

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   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

ΟΧΙ  31/3/2015  Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων  

 Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

11 Η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την 
ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας των 
κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης. 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

 

 

1. 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    

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

ΝΑΙ    

3. ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας. 

ΟΧΙ 

[ΝΑΙ] 

31/03/2015 Διεύθυνση Ποιότητας 
και Αποδοτικότητας – 
Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 
κριτηρίου.  

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

Το σχετικό κείμενο αναρτήθηκε  
στην SFC στις 16.06.2015.  

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

ΝΑΙ    

5. ανάπτυξη και εφαρμογή 
στρατηγικών και πολιτικών για 
τους ανθρώπινους πόρους που 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

καλύπτουν τις κύριες ελλείψεις 
στον τομέα αυτό 

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

ΝΑΙ    

7. ανάπτυξη διαδικασιών και 
εργαλείων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

 

 

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

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

 

 

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

ΝΑΙ    

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

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

3 Αναπηρία 

 

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

3. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
παρακολούθηση της εφαρμογής 

ΝΑΙ    



9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

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

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

ΟΧΙ 31/12/2016  ΕΑΑΔΗΣΥ  
 Υπουργείο 

Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστι-
κότητας 

 Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

Η υλοποίηση των δράσεων 
ακολουθεί το Σχέδιο που έχει 
συμφωνηθεί με την ΕΕ. 

Ειδικά για την 1η δράση 
«Δευτερογενής νομοθεσία 
ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, 
υπηρεσιών (αρ.172 ν.4281/2014)– 
Βλ. ΣΔ(G4)», οι ελληνικές 
υπηρεσίες είναι σε διαβούλευση 
με τις υπηρεσίες της ΕΕ για την 
επικαιροποίησή της ενόψει της 
χρονικής μετάθεσης της έναρξης 
εφαρμογής των διατάξεων του 
Μέρους Β' του ν.4281/2014 για 
την 31.12.2015. 

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων 

ΟΧΙ 31/12/2015 

 

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου  (ΓΓΕ) 

Η υλοποίηση των δράσεων 
ακολουθεί το Σχέδιο που έχει 
συμφωνηθεί με την ΕΕ. 

Ειδικά για τη 2η δράση «Άνοιγμα 
αγοράς παροχής υπηρεσιών e-
procurement σε ιδιώτες 
(διασύνδεση με promitheus) Βλ. 
ΣΔ(G4)», η ΓΓΕ  θα προχωρήσει σε 
εκπόνηση σχετικής μελέτης όταν 
οριστικοποιηθεί η εφαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου για τις ΔΣ 
και η ανάλογη τεχνική 
προσαρμογή του πληροφοριακού 
συστήματος.  

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

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

των κονδυλίων των ΕΔΕΤ 

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

ΟΧΙ 31/12/2015 

 

 ΕΑΑΔΗΣΥ  
 ΕΚΔΔΑ 
 ΓΓΕ 
 Υπουργείο 

Υποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστι-
κότητας 

 ΕΑΣ 
 ΜΟΔ ΑΕ 

Η υλοποίηση των δράσεων 
ακολουθεί το Σχέδιο που έχει 
συμφωνηθεί με την ΕΕ. 

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

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

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

ΝΑΙ    

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

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

ΝΑΙ    

2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

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

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
επάρκειας της διοικητικής 
ικανότητας. 

ΝΑΙ    

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

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

ΟΧΙ 

 

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

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

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

Με βάση τις ενέργειες που έχουν 
αποτυπωθεί στο Σχέδιο δράσης, 
ικανοποιούνται πλήρως οι 
απαιτήσεις των κριτηρίων 3 & 5 
και έχουν υλοποιηθεί επιμέρους 
ενέργειες στο πλαίσιο του 
κριτηρίου 1. Συγκεκριμένα, από 
τις 18 ενέργειες του Σχεδίου 
Δράσης, έχουν υλοποιηθεί οι 8 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
Το σχέδιο δράσης για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 7 
υλοποιείται από το Μάιο του 
2014 με ορίζοντα ολοκλήρωσης 
τον Απρίλιο του 2016.  
Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1:  
 Συστάθηκε και λειτουργεί 

ομάδα εργασίας στην ΕΑΣ. 
Καταρτίσθηκαν αναλυτικές 
οδηγίες για τη φάση 
σχεδιασμού και επίσημης 
υποβολής των 
προγραμμάτων. 

 Καταρτίσθηκε και απεστάλη  
στην Ε.Ε. έγγραφο με τίτλο 
«Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών 
ΕΣΠΑ 2014-2020» που 
καλύπτει όλα τα 
Προγράμματα 2014 – 2020 
(πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). 

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

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

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

3. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

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

ΟΧΙ 

 

[ΝΑΙ] 

 

  

31/12/2014 Διαχειριστικές 
Αρχές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

πρόγραμμα Το έγγραφο  έχει δυναμικό 
χαρακτήρα και έχει σα στόχο 
να αποτελέσει ένα δημόσια 
διαθέσιμο έγγραφο 
περιγραφής του συστήματος 
παρακολούθησης δεικτών 
για όλα τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία σε εθνικό επίπεδο και 
να υποβληθεί στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως οριζόντιο 
υποστηρικτικό έγγραφο 
εκπλήρωσης της γενικής 
αιρεσιμότητας 7. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3: 
 ολοκληρώθηκε με την 

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

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 5: 
 Περιελήφθησαν 

συμπληρωματικές αναλύσεις 
στο πλαίσιο των εκθέσεων εκ 
των προτέρων αξιολόγησης.  

 

4. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

— Θέσπιση στόχων για αυτούς 
τους δείκτες 

ΟΧΙ 30/04/2016 Διαχειριστικές 
Αρχές 

5. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει:  

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

ΟΧΙ 

 

[ΝΑΙ] 

31/12/2014 Διαχειριστικές 
Αρχές 

 6. Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών παρακολούθησης που 
περιλαμβάνει: 

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

ΟΧΙ 30/04/2016 ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ/ 
ΕΥ ΟΠΣ/ 
Διαχειριστικές 
Αρχές  

 

 


