ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Παράρτημα IV – Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες*
Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
*

Οι 11 θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι σε πλήρη
αντιστοιχία με τους 11 θεματικούς στόχους

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας (Στόχος έρευνας
και ανάπτυξης)
1.1:Έρευνα και καινοτομία
Απουσία αναφορών στα ειδικά χαρακτηριστικά/ενδογενές
δυναμικό των περιφερειών θα δυσχεράνει το σχεδιασμό του
τομεακού στρατηγικού σχεδιασμού.
1.2: Πολυετές σχέδιο για τον προϋπολογισμό και την
ιεράρχηση των επενδύσεων
Η επιλογή των competence centers «επιβάλλεται» στα ΚΜ,
αλλά η προστιθέμενη αξία τους στην ανάπτυξη των Ελληνικών
Περιφερειών δεν είναι διασφαλισμένη. Οι επενδυτικές
προτεραιότητες πρέπει να καθορίζονται από τα Κ-Μ.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
2. Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών,
καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους
(Στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης)
2.1: Ψηφιακή ανάπτυξη
2.2: Υποδομή δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (Next
Generation Access -NGA)
Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία εκτιμά ότι η στρατηγική για
Ψηφιακή Ανάπτυξη και NGA θα είναι έτοιμη εντός του
χρονοδιαγράμματος.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
3. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
3.1: Δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση της
επιχειρηματικότητας με την εφαρμογή της Small Business Act

Δεδομένων των σημαντικών προτάσεων τροποποίησης των
κριτηρίων της αιρεσιμοτήτας, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι
τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του κόστους και του
χρόνου σύστασης και αδειοδότησης μιας επιχείρησης θα έχουν
εισαχθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :

4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1: Ενεργειακή απόδοση και χρήση αποδοτικών επενδύσεων στην Ενέργεια για
την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων
Η Οδηγία 2010/31/EΕ έχει μερικώς ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία
(N. 3851/2010 & N.3661/2008). Πλήρης ενσωμάτωση εκτιμάται εντός 2013 – Η
Οδηγία 2006/32/EΕ έχει πλήρως ενσωματωθεί στο N. 3855/2010.
4.2: Δράσεις για την προώθηση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής
αποδοτικότητας
Η Οδηγία 2004/8/EΕ έχει πλήρως ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία (N.
3734/2009).
4.3: Δράσεις για την προώθηση της παραγωγής και της διανομής ανανεώσιμης
πηγών ενέργειας
Η Οδηγία 2009/98/EC έχει μερικώς ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία
(N.3851/2010). Πλήρης ενσωμάτωση εκτιμάται εντός προθεσμίας.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή και πρόληψη κινδύνων (Στόχος
κλιματικής αλλαγής)
5.1: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Εκκρεμεί το σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση των
ζητούμενων κριτηρίων, λόγω έλλειψης σαφών αρμοδιοτήτων.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
6. Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση
βιώσιμης χρήσης πόρων
6.1:Τομέας ύδρευσης
10 από τα 14 Σχέδια Διαχείρισης λεκάνης απορροής βρίσκονται σε
δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2012.
Η δημόσια διαβούλευση για 2 Σχέδια (Δυτική και Κεντρική Mακεδονία)
θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2012 ενώ για τα τελευταία δύο σχέδια,
το Δεύτερο Στάδιο ολοκλήρωσής τους τελείωσε τον Απρίλιο 2012, αλλά
εκκρεμούν ενστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν την ολοκλήρωση των
σχεδίων εντός των προθεσμιών.
6.2: Τομέας αποβλήτων
Η Οδηγία 2008/98/EΕ έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία.
Tα Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκκρεμούν.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και
της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων
7.1: Οδικό δίκτυο
7.2: Σιδηροδρομικό δίκτυο
Οι αρμόδιες Αρχές υποστηρίζουν ότι το ζητούμενο project
pipeline θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικούς
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα των έργων

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (1/2)
8.1: Πολιτικές ενεργού δυναμικού
Η ΕΥΣΕΚΤ θεωρεί ότι τα κριτήρια 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3 πληρούνται
μέσω των συστημικών παρεμβάσεων 3, 6,7 & 8 των σχετικών
αξόνων του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔ.
8.2: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα & σύσταση
επιχείρησης
Τα κριτήρια 8.2.1/ 8.2.2 πληρούνται (αντίστοιχα με την ex ante
Nο 3.1) καθώς και το κριτήριο 8.2.3 (μέσω των δράσεων των
σχετικών αξόνων του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔ).
8.3: Εκσυγχρονισμός των φορέων αγοράς εργασίας
Η ΕΥΣΕΚΤ θεωρεί ότι τα κριτήρια μπορούν να καλυφθούν.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
(2/2)
8.4: Ενεργός και υγιής γήρανση
Η ΕΥΣΕΚΤ θεωρεί ότι οι πρόσφατες αναθεωρήσεις του
συνταξιοδοτικού συστήματος πληρούν τα κριτήρια 8.4.1/ 8.4.3, ενώ
το κριτήριο 8.4.2 καλύπτεται λόγω της συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις.

8.5: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στην αλλαγή

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες:
9. Επένδυση στις δεξιότητες, στην εκπαίδευση
και στη δια βίου μάθηση
9.1: Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου
Η αρμόδια Αρχή έχει αναφέρει τη διαφοροποίηση που
υπάρχει ως προς τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων για τα
άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα όσον αφορά
την αποδοτικότητα των ειλημμένων δράσεων.
9.2:Τριτοβάθμια εκπαίδευση
9.3: Δια βίου μάθηση
Οι αιρεσιμότητες θα καλυφθούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες :

10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας (Στόχος για τη
φτώχεια)
10.1:Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
Η ΕΥΣΕΚΤ σημειώνει το πρώιμο καθεστώς του ζητούμενου
πλαισίου πολιτικής και τονίζει την ανάγκη συνεργασίας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
10.2: Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά
Tα κριτήρια πληρούνται στο πλαίσιο του υπάρχοντος εθνικού
πλαισίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

10.3:Υγεία
Η εθνική στρατηγική για τον τομέα της Υγείας δεν είναι έτοιμη ακόμα.
Η αρμόδια Αρχή έχει προετοιμάσει το σχέδιο δράσης για την
προετοιμασία και υποβολή της ζητούμενης στρατηγικής.

Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
11.1: Διοικητική Αποτελεσματικότητα Κρατών Μελών
Το πλαίσιο της στρατηγικής της πολιτικής για την ενίσχυση της
διοικητικής αποτελεσματικότητας των Κ-Μ θα είναι έτοιμο εντός του
χρονοδιαγράμματος.

Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες:
4. Δημόσιες Συμβάσεις
Οι λειτουργικές διευθετήσεις για τη σωστή εφαρμογή της Κοινοτικής
Νομοθεσίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του CSF
θα είναι έτοιμες εντός προθεσμίας.

5. Κρατικές Ενισχύσεις
Οι λειτουργικές διευθετήσεις για τη σωστή εφαρμογή της Κοινοτικής
Νομοθεσίας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του CSF
θα είναι έτοιμες εντός προθεσμίας.

6. Περιβαλλοντική νομοθεσία
Οι διευθετήσεις για τη σωστή εφαρμογή της Κοινοτικής
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα είναι έτοιμες εντός προθεσμίας.

Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες:
7. Στατιστικά Συστήματα και δείκτες
αποτελεσμάτων
Η συγκεκριμένη αιρεσιμότητα προϋποθέτει τη δημιουργία νέων
στατιστικών συστημάτων και μηχανισμών πέραν από τις Στατιστικές
Υπηρεσίες και τα συστήματα μέτρησης της Eurostat για την
παρακολούθηση, την αναφορά προόδου και την αποτίμηση των
δεικτών αποτελέσματος που οδηγεί σε πρόσθετο διοικητικό φόρτο για
τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές. Εν τούτοις, τα
επιχειρησιακά προγράμματα θα εμπεριέχουν δείκτες αποτελέσματος
τους οποίους όπως και προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, θα
παρακολουθούνται με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και διαθέσιμα
στοιχεία.

