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Ειςαγωγή  

Οι εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ αποτελούν προώποθϋςεισ που εξαςφαλύζουν το 

αναγκαύο πλαύςιο ρυθμύςεων και ςυνθηκών για την ουςιαςτικό υποςτόριξη από τα 

Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςτο πλαύςιο του Εταιρικού υμφώνου 

για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ. Οι αιρεςιμότητεσ διακρύνονται ςε γενικέσ και θεματικέσ 

και εφαρμόζονται ςε όλα τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 ςύμφωνα με το 

Άρθρο 19 και το Παρϊρτημα ΧΙ του Κανονιςμού 1303/2013 «περύ καθοριςμού των 

κοινών διατϊξεων», το ϊρθρο 9 και το Παρϊρτημα V του Κανονιςμού 1305/2013 για τη 

«ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ)» και το ϊρθρο 11 και το Παρϊρτημα IV του Κανονιςμού 508/2014 

για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ.   

Σα βόματα για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων εύναι: 

Αρχικϊ προςδιορύζονται οι εφαρμοςτϋεσ αιρεςιμότητεσ ςτο Πρόγραμμα με βϊςη τουσ 

ειδικούσ ςτόχουσ και τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που ϋχουν ενςωματωθεύ ςε αυτό. 

τη ςυνϋχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηςη των αιρεςιμοτότων από το Κρϊτοσ – 

Μϋλοσ ςε ςυμφωνύα με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των 

αιρεςιμοτότων προςδιορύςτηκαν  όλεσ οι εμπλεκόμενεσ Τπηρεςύεσ που ϋχουν την 

αρμοδιότητα εκπλόρωςησ των απαιτόςεων των επιμϋρουσ κριτηρύων των 

αιρεςιμοτότων και αποτυπώθηκε η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων από την 

ΕΑ/ΕΤΑ κατόπιν ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ με τισ ελληνικϋσ 

Τπηρεςύεσ και τισ Τπηρεςύεσ τησ ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηςη ϋγινε με γνώμονα τισ απαιτόςεισ  

των κριτηρύων και την εξειδύκευςό τουσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό και το ςχετικό 

Guidance τησ Ε.Ε. 

Σα κριτόρια των αιρεςιμοτότων αξιολογούνται με : ΝΑΙ/ΟΧΙ ενώ οι αιρεςιμότητεσ με 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΜΕΡΙΚΩ. Ειδικότερα, η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΝΑΙ όταν όλα 

τα κριτόρια αξιολογούνται με ΝΑΙ. Η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΜΕΡΙΚΩ, 

όταν ϋςτω ϋνα κριτόριο αξιολογεύται με ΟΧΙ. Σϋλοσ, η αυτοαξιολόγηςη εύναι ΟΧΙ όταν 

όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με ΟΧΙ.    

το πλαύςιο του εγκεκριμϋνου Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Μεταρρύθμιςη 

Δημόςιου Σομέα» ϋχουν ενςωματωθεύ 9 εκ των προτέρων αιρεςιμότητεσ (7 

γενικϋσ και 2 θεματικϋσ) με βϊςη τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ και τουσ ειδικούσ 

ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ.  

τον Πίνακα Ι αποτυπώνεται η ςυνολικό αξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των εκ των 

προτϋρων αιρεςιμοτότων κατϊ την ϋγκριςη του Προγρϊμματοσ καθώσ και η τρϋχουςα 

κατϊςταςη. 

τουσ Πίνακεσ ΙΙ (ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) 

παρουςιϊζεται αναλυτικϊ η πρόοδοσ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων 

αιρεςιμοτότων.   

τουσ Πύνακεσ που ακολουθούν, με μαύρο χρώμα αποτυπώνεται ανϊ αιρεςιμότητα, η 

εκπλόρωςη κατϊ την ϋγκριςη του Ε.Π. ενώ με κόκκινο χρώμα η τρϋχουςα κατϊςταςη. 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΣΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΕΚΠΛΗΡΨΗ  

ΣΨΝ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ 1 
 

 ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΨ ΟΦΙ ύνολο 

ΕΣΠΑ, Σαμεύο 
υνοχόσ 

0 1 0 

1 

1 0 0 

ΕΚΣ 

0 1 0 

1 

1 0 0 

ύνολο Θεματικών 
Αιρεςιμοτήτων  

0 2 0 

2 

2 0 0 

Γενικέσ 

5 1 1 

7 

7 0 0 

ύνολο 

Αιρεςιμοτήτων 

5 3 1 

9 

9 0 0 

                                                           
1
 Στην πρώτη ςειρά ανά ομάδα αιρεςιμοτήτων, αποτυπώνεται η εκπλήρωςη κατά την ζγκριςη των 

Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων ενώ ςτη δεφτερη ςειρά η τρζχουςα κατάςταςη ςφμφωνα με την 1η 
Έκθεςη Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.   
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ ΕΣΠΑ/ ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ/ ΕΚΣ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 
ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

2.1 Χηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ 
για την ψηφιακό ανϊπτυξη με 
ςτόχο την ενθϊρρυνςη 
οικονομικϊ προςιτών, καλόσ 
ποιότητασ και διαλειτουργικών 
μϋςω τησ χρόςησ των ΣΠΕ 
ιδιωτικών και δημόςιων 
υπηρεςιών και αύξηςη του 
βαθμού χρόςησ τουσ από τουσ 
πολύτεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των ευϊλωτων ομϊδων, τισ 
επιχειρόςεισ και τη δημόςια 
διούκηςη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
πρωτοβουλιών διαςυνοριακόσ 
ςυνεργαςύασ 

ΝΑΙ 

 

 

1. Να  υφύςταται ςτρατηγικό πλαύςιο 
ςτρατηγικόσ για την ψηφιακό 
ανϊπτυξη, για παρϊδειγμα, ςτο 
πλαύςιο τησ εθνικόσ ό τησ 
περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ για 
ϋξυπνη εξειδύκευςη, το οπούο 
περιλαμβϊνει: 

NAI   Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
τησ αιρεςιμότητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2017) 
1566327 - 23.03.2017 

2. προώπολογιςμό και ιερϊρχηςη των 
προτεραιοτότων των δρϊςεων μϋςω 
ανϊλυςησ SWOT ό παρεμφερούσ 
ανϊλυςησ, ςύμφωνα με τον πύνακα 
αποτελεςμϊτων του ψηφιακού 
θεματολογύου για την Ευρώπη 

ΝΑΙ 

 

  Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων  

 Γενικό Γραμματεύα 
Δημοςύων Επενδύςεων – 
ΕΠΑ (ΓΓΔΕ – ΕΠΑ) 

3. θα πρϋπει να ϋχει πραγματοποιηθεύ 
ανϊλυςη όςον αφορϊ την 
εξιςορρόπηςη τησ υποςτόριξησ τησ 
ζότηςησ και τησ προςφορϊσ 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών  

ΝΑΙ   

4. δεύκτεσ για τη μϋτρηςη τησ προόδου 
των παρεμβϊςεων ςε τομεύσ όπωσ ο 
ψηφιακόσ γραμματιςμόσ, η 
ηλεκτρονικό ϋνταξη, η ηλεκτρονικό 
προςβαςιμότητα και η πρόοδοσ τησ 
ηλεκτρονικόσ υγεύασ, εντόσ των ορύων 
του ϊρθρου 168 ΛΕΕ, που 
ευθυγραμμύζονται, κατϊ περύπτωςη, 
με τισ  Yυφιςτϊμενεσ ςυναφεύσ 
τομεακϋσ, ενωςιακϋσ, εθνικϋσ ό 
περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ 

ΝΑΙ   

5. αξιολόγηςη των αναγκών για την 
ενύςχυςη των ικανοτότων ςτισ ΣΠΕ 

ΝΑΙ 

 

  Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων  

 ΓΓΔΕ - ΕΠΑ 

11 Η ύπαρξη ςτρατηγικού 
πλαιςύου πολιτικόσ για την 

ΝΑΙ 1. Καθιερώνεται και τύθεται ςε 
εφαρμογό ϋνα ςτρατηγικό πλαύςιο 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ ΕΣΠΑ/ ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ/ ΕΚΣ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ 
ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ενίςχυςη τησ διοικητικήσ 
αποτελεςματικότητασ των 
κρατών μελών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
μεταρρύθμιςησ τησ δημόςιασ 
διούκηςησ. 

 

 

πολιτικόσ για την ενύςχυςη τησ 
διοικητικόσ απόδοςησ των δημόςιων 
αρχών των κρατών μελών και των 
ικανοτότων τουσ, με τα ακόλουθα 
ςτοιχεύα: 

2. ανϊλυςη και ςτρατηγικό ςχεδιαςμό 
των νομικών, οργανωτικών ό/και 
διαδικαςτικών ενεργειών 
μεταρρύθμιςησ 

ΝΑΙ    

3. ανϊπτυξη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ 
ποιότητασ. 

ΝΑΙ  Δ/νςη Οργανωτικών 
Μεταρρυθμύςεων – Τπ.  
Εςωτερικών και 
Διοικητικόσ 
Αναςυγκρότηςησ  

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ 
τησ  αιρεςιμότητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
5722442 - 03.10.2016  

4. ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ για την 
απλούςτευςη και εξορθολογιςμό των 
διοικητικών διαδικαςιών 

ΝΑΙ    

5. ανϊπτυξη και εφαρμογό ςτρατηγικών 
και πολιτικών για τουσ ανθρώπινουσ 
πόρουσ που καλύπτουν τισ κύριεσ 
ελλεύψεισ ςτον τομϋα αυτό 

ΝΑΙ    

6. ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε όλα τα 
επύπεδα τησ επαγγελματικόσ 
ιεραρχύασ ςτο πλαύςιο των δημόςιων 
αρχών 

ΝΑΙ    

7. ανϊπτυξη διαδικαςιών και εργαλεύων 
παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ. 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

1 Η ύπαρξη διοικητικόσ 
ικανότητασ για την 
υλοπούηςη και την 
εφαρμογό τησ 
νομοθεςύασ και τησ 
πολιτικόσ τησ Ένωςησ 
κατϊ των διακρύςεων 
ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ. 

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο 
των κρατών μελών για τη 
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι 
αρμόδιοι για την προώθηςη τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ όλων των 
ατόμων ςε όλη τη διϊρκεια τησ 
προετοιμαςύασ και τησ 
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
ρυθμύςεων για την παροχό 
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ 
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ 
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του 
προςωπικού των αρχών που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και 
τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ 
τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ 
πολιτικόσ τησ Ένωςησ για την 
καταπολϋμηςη των διακρύςεων.  

ΝΑΙ    

2 Η ύπαρξη διοικητικόσ 
ικανότητασ για την 
υλοπούηςη και την 
εφαρμογό τησ 
νομοθεςύασ και τησ 
πολιτικόσ τησ Ένωςησ 
για την ιςότητα των 
φύλων ςτο πεδύο των 
ΕΔΕΣ. 

 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο 
των κρατών μελών για τη 
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι 
αρμόδιοι για την ιςότητα των 
φύλων ςε όλη τη διϊρκεια τησ 
προετοιμαςύασ και τησ 
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
ρυθμύςεων για την παροχό 
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ 
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ 
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του 
προςωπικού των αρχών που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ 
τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ 
πολιτικόσ τησ Ένωςησ για την 
ιςότητα των φύλων καθώσ και 
τησ ενςωμϊτωςησ τησ 
διϊςταςησ του φύλου. 

3 Αναπηρύα 

 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το 
θεςμικό και νομικό πλαύςιο των 
ΚΜ για τη διαβούλευςη και τη 
ςυμμετοχό φορϋων 
επιφορτιςμϋνων με την 
προςταςύα των δικαιωμϊτων 
ατόμων με αναπηρύα ό 
αντιπροςωπευτικών 
οργανιςμών ατόμων με 
αναπηρύα ό ϊλλων ςχετικών 
ενδιαφερομϋνων, ςτη διϊρκεια 
τησ προετοιμαςύασ και 
υλοπούηςησ των προγραμμϊτων. 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμύςεισ για την εκπαύδευςη 
του προςωπικού των αρχών που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και 
τον ϋλεγχο των ESI funds ςτουσ 
τομεύσ τησ εφαρμοςτϋασ 
κοινοτικόσ και διεθνούσ 
νομοθεςύασ και πολιτικόσ για 
την αναπηρύα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
προςβαςιμότητασ και τησ 
πρακτικόσ εφαρμογόσ του 
UNCRPD όπωσ 
αντικατοπτρύζεται ςτην ΕΕ και 
εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα με 
την περύπτωςη.  

ΝΑΙ    

3. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν την 
παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ 
του ϊρθρου 9 του UNCRPD ςε 

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ςχϋςη με τα ESI funds διϊρκεια 
τησ προετοιμαςύασ και 
υλοπούηςησ των 
Προγραμμϊτων. 

4 

 

 

Η ύπαρξη ρυθμύςεων 
για την αποτελεςματικό 
εφαρμογό τησ 
νομοθεςύασ τησ Ένωςησ 
περύ δημόςιων 
ςυμβϊςεων (Δ) ςτο 
πεδύο των ΕΔΕΣ 

ΝΑΙ 

 

1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
κανόνων τησ Ένωςησ περύ 
δημόςιων ςυμβϊςεων μϋςω 
κατϊλληλων μηχανιςμών. 

ΝΑΙ 

 

  ΕΑΑΔΗΤ  
 Τπουργεύο 

Οικονομύασ, 
Ανϊπτυξησ &  
Σουριςμού 

 Τπουργεύο 
Τποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Τπουργεύο 
Δικαιοςύνησ 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμότητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
5619849 - 17.11.2017  

 

2. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν 
διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ 
ςυμβϊςεων 

ΝΑΙ 

 

 Γενικό Γραμματεύα 
Εμπορύου  (ΓΓΕ) 

3. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και 
την ενημϋρωςη του προςωπικού 
που αςχολεύται με τη διαχεύριςη 
των κονδυλύων των ΕΔΕΣ 

ΝΑΙ   

4. Ρυθμύςεισ για την εξαςφϊλιςη 
τησ διοικητικόσ ικανότητασ για 
την εφαρμογό των κανόνων τησ 
Ένωςησ περύ δημοςύων 
ςυμβϊςεων 

ΝΑΙ 

 

  ΕΑΑΔΗΤ  
 ΕΚΔΔΑ 
 ΓΓΕ 
 Τπουργεύο 

Τποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

 Τπουργεύο 
Οικονομύασ, 
Ανϊπτυξησ και  
Σουριςμού 

 ΕΑ 
 ΜΟΔ ΑΕ 
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

5 Η ύπαρξη ρυθμύςεων 
για την αποτελεςματικό 
εφαρμογό τησ 
νομοθεςύασ τησ Ένωςησ 
περύ κρατικών 
ενιςχύςεων ςτο πεδύο 
των ΕΔΕΣ 

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
κανόνων τησ Ένωςησ περύ 
κρατικών ενιςχύςεων 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και 
την ενημϋρωςη του προςωπικού 
που αςχολεύται με τη διαχεύριςη 
των κονδυλύων των ΕΔΕΣ. 

ΝΑΙ    

3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ 
διοικητικόσ ικανότητασ για την 
εφαρμογό των κανόνων τησ 
Ένωςησ περύ κρατικών 
ενιςχύςεων 

ΝΑΙ    

6 Η ύπαρξη ρυθμύςεων 
για την αποτελεςματικό 
εφαρμογό τησ 
περιβαλλοντικόσ 
νομοθεςύασ τησ Ένωςησ 
ςχετικϊ με την ΕΠΕ και 
τη ΠΕ.  

ΝΑΙ 1. Ρυθμύςεισ για την 
αποτελεςματικό εφαρμογό των 
οδηγιών 201/92/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου (ΕΠΕ) για την 
οδηγύα 200/42/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου (ΠΕ) 

ΝΑΙ    

2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και 
την ενημϋρωςη του προςωπικού 
που αςχολεύται με την 
εφαρμογό των οδηγιών για την 
ΕΠΕ και τη ΠΕ 

ΝΑΙ    

3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ 
επϊρκειασ τησ διοικητικόσ 
ικανότητασ. 

ΝΑΙ    

7 Η ύπαρξη μιασ 
αναγκαύασ ςτατιςτικόσ 
βϊςησ για τισ 
αξιολογόςεισ εκτύμηςησ 
τησ  
αποτελεςματικότητασ 
και τησ επύπτωςησ των 

ΝΑΙ 

 

1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη 
ςυλλογό και ϊθροιςη των 
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα: 

— τον προςδιοριςμό των πόρων 
και των μηχανιςμών που 

ΝΑΙ 

 

 Εθνικό Αρχό 
υντονιςμού/ 
ΕΤΑ – Μονϊδα 
Β’ χεδιαςμού & 
Αξιολόγηςησ/ 
ΕΤΕΚΣ/ΕΤ ΟΠ/ 
ΕΤΘΤ/ 

Ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμότητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
3284099 – 30.06.2017 
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

προγραμμϊτων. 

Η ύπαρξη ενόσ 
ςυςτόματοσ δεικτών 
αποτελεςμϊτων που 
εύναι απαραύτητο για 
την επιλογό των 
δρϊςεων οι οπούεσ 
ςυμβϊλλουν 
αποτελεςματικότερα 
ςτην επιδύωξη των 
επιθυμητών 
αποτελεςμϊτων, για  
την παρακολούθηςη τησ 
προόδου για την 
επύτευξό των 
αποτελεςμϊτων και τη 
διενϋργεια 
αξιολογόςεων 
επιπτώςεων. 

διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό 
επικύρωςη 

Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ/ Τπ. 
Εργαςύασ/ Αρχό 
Προςταςύασ 
Προςωπικών 
Δεδομϋνων 

2. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη 
ςυλλογό και ϊθροιςη των 
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα : 

— Ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και 
τη δημόςια διϊθεςη των 
ςωρευτικών δεδομϋνων 

ΝΑΙ 

 

 ΕΤΑ – Μονϊδα 
Β’/ ΕΤΘΤ/ 
Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ/ ΜΟΔ ΑΕ 

3. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Επιλογό δεικτών 
αποτελϋςματοσ για κϊθε 
πρόγραμμα, παρϋχοντασ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τι 
παρακινεύ την επιλογό των 
δρϊςεων πολιτικόσ που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

 Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ 

4. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ 
τουσ δεύκτεσ 

ΝΑΙ 

 

 Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ 

5. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει:  

— Σόρηςη των ακόλουθων 
προώποθϋςεων για κϊθε δεύκτη: 
ςταθερότητα και ςτατιςτικό 
επικύρωςη, ςαφόνεια τησ 

ΝΑΙ  Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ 
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ΠΙΝΑΚΑ III 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

Α/Α 
ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ 
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΥΟΡΕΙ 

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ 

κανονιςτικόσ ερμηνεύασ, 
ανταπόκριςη ςτην πολιτικό, 
ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων 

6. Αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών παρακολούθηςησ που 
περιλαμβϊνει: 

— Διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν 
ότι όλεσ οι πρϊξεισ που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα 
αποτελεςματικό ςύςτημα 
δεικτών 

ΝΑΙ 

 

 ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ/ 
ΕΤ ΟΠ/ 
Διαχειριςτικϋσ 
Αρχϋσ  

 

 

 


