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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σχετικός στόχος:  Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος 

«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση» 

Σχετική επιλέξιμη περιοχή:  Περιφέρειες Θεσσαλίας (GR 14), Στερεάς 

Ελλάδας (GR 24) και Ηπείρου (GR 21)      

Περίοδος προγραμματισμού:  2007-2013 

Αριθμός προγράμματος        

(αριθ. CCI):  
2007GR16UPO001 

Τίτλος προγράμματος:  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ημερομηνία υποβολής Μαρτίου 2017 

Ημερομηνία έγκρισης της 

τελικής έκθεσης από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. 

(ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις 

Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 οι οποίες αποτελούν 

Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 για το κλείσιμο των Ε.Π. 

που εγκρίθηκαν 2007 - 2013 για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 2007 – 2013. 

 

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), 

σύμφωνα: 

 Τον Κανονισμό ΕΤΠΑ Κανονισμός (ΕΚ) με αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε. 

 Τον Κανονισμό ΕΚΤ (ΕΚ) με αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1084/2006 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου 

Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε. 

 Τον Κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως 

τροποποιήθηκε. 
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 Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. 

 Το υπ’αριθμ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

με θέμα «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 Το υπ’αριθμ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα 

«Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 Την υπ’αριθ. Αρ. Πρωτ. 100686EΥΣΣΑ2003/29-9-16 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ με θέμα 

«Τελική Έκθεση Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».  

 Το υπ’αριθμ. 81671/Α.Π.5326/29-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 

Πιστοποίησης με θέμα «Προγραμματισμός Ενεργειών – Συντονισμός Φορέων για το 

κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2013». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1 Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού  
Προγράμματος  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πεδίο εφαρμογής τη Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας, 

Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, 

εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στον αμιγή στόχο «Σύγκλιση» (Θεσσαλία και Ήπειρος) και η 

τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» – phasing in 

(Στερεά Ελλάδα). Η εγκριση του προγράμματος από την ΕΕ εγινε με την απόφαση E(2007) 

5332/26-10-2007 και αναθεωρήθηκε 3 φορές. Η έγκριση του ισχύοντος έγινε κατά την Τρίτη 

αναθεώρηση το 2015 με την Απόφαση C(2015) 9769 final/21-12-2015 της Επιτροπής. Ο 

προυπολογισμός μετά την αναθεώρηση ανερχεται σε 1.105.000.000Ευρώ και η 

χρηματοδότηση του είναι από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 

ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% 

Το αναπτυξιακό όραμα για τη Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου για την 

περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας 

και της εξωστρέφειας της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής 

και την υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

διαχείρι-σης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Το όραμα αυτό εξυπηρετείται 

από τους εξής στρατηγικούς στόχους: 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της 

καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων. 

 Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης 

υποδομών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών μεταφορικών δικτύων. 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων. 

 Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 

 Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας 

 Αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

 Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης 

 

1.1.1 Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(απολογιστικά στοιχεία εφαρμογής) 

Στοιχεία σε επίπεδο ΕΠ 

Υλοποιήθηκαν 5.650 πράξεις  και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 

1.315.842.210€ (ποσοστό 119% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του 
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Προγράμματος). Εξ αυτών 2 πράξεις συμμετέχουν  στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως 

ημιτελή. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνονται: 

 Επτά (7) μεγάλα έργα εκ των οποίων τρία μεγάλα (3) έργα έχουν ολοκληρωθεί την 

περίοδο αναφοράς του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ. Ένα εξ αυτών αφορούν αποκλειστικά στο  το ΠΕΠ 

ΘΕΣΗΠ και 2 στο κομμάτι του ΕΠ που εκχωρήθηκε στο ΕΠ ΕΠΑΕ. Ακόμη, από τα 

συνολικά μεγάλα έργα  3 αφορούν τμηματοποιημένα  μεγαλα έργα και 1 εργο είναι 

ημιτελές και αναμένεται να ολοκλήρωθεί το α εξάμηνο του 2017. 

 Δέκα οκτώ (18) τμηματοποιημένες πράξεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στη νέα 

προγραμματική περίοδο. Εξ αυτών 3 αφορούν τμηματοποιημένες πράξεις μεγάλου 

έργου, 15 είναι μη μεγάλα έργα εκ των οποίων οι 11 αφορουν στο κομμάτι των 

εκχωρημένων πόρων του ΠΕΠ στο ΕΠ ΕΠΑΕ και Ψηφιακής Συγκλισης. 

 Δύο  έργα (2) είναι ημιτελή, και  προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2017. 

Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 

αφορούσαν σε έργα στους τομείς: 

Μεταφορών, όπου υλοποιήθηκαν 76 έργα  

Ενεργειας,  

Βιώσιμης αστική ανάπτυξη 67 έργα  

Εκπαίδευσης, 192 έργα. 

Υγείας, 60 έργα 

Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων και αντιπλημμυρικής προστασίας 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Επιχειρηματικότητας 

Ερευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης  

Τουρισμού 

Σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων αφορούσε κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ, ενώ 

υλοποιήθηκαν και παρεμβάσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA. 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση του Προγράμματος εκτός των τριών Ενδιάμεσων Διαχειριστικών 
Αρχών των Περιφερειών αναφοράς του ΕΠ, φορείς διαχείρισης παρεμβάσεων του ΠΕΠ ήταν 
και οι κάτωθι: 

 ΕΥΔ ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 
και 3. 

 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 
5, 7,8, 9, 11. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε (ΕΕΤΑΑ), στο 
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 3, 4, 5, 6. 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8. 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ), στο πλαίσιο των Αξόνων 
Προτεραιότητας 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

 ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11. 
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 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 ,8, 9  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ), στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 7, 8, 9. 

  ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

(ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8 

 Ε.Υ.Δ. Ε.ΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 5, 11 

 ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 5, 8, 11 

Στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας 

Υλοποιήθηκαν τριάντα πέντε (35) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν 

σε 169.280.554€ (ποσοστό 105% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του 

Άξονα). 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας 

Υλοποιήθηκαν πενήντα (50) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 

84.002.041€ (ποσοστό 129% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου  

Υλοποιήθηκαν τριάντα (30) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 

104.748.081€ (ποσοστό 118% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Αειφορος Αναπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 

Υλοποιήθηκαν διακόσιες εικοσι επτά (227) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 

ανήλθαν σε 181.862.589€ (ποσοστό 110% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

του Άξονα).  

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας   

Υλοποιήθηκαν διακόσιες ογδόντα μία (281) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες 

δαπάνες ανήλθαν σε 141.552.152€ (ποσοστό 106% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης του Άξονα). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου 

Υλοποιήθηκαν εκατόν πενήντα τρείς (153) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 

ανήλθαν σε 141.827.230€ (ποσοστό 99% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

του Άξονα).  

Άξονας Προτεραιότητας 7: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 

Υλοποιήθηκαν 1.639 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 

109.897.933€ (ποσοστό 129% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).   

 

Άξονας Προτεραιότητας 8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας   

Υλοποιήθηκαν 1.802 πράξεις κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ και οι συγχρηματοδοτούμενες 

δαπάνες ανήλθαν σε 238.565.436€ (ποσοστό 147% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης του Άξονα).    

 

Άξονας Προτεραιότητας 9: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου 

Υλοποιήθηκαν 1.263 και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 131.227.822 € 

(ποσοστό 150% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).   
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Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας 

Υλοποιήθηκαν 54 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 4.629.194€ 

(ποσοστό 105% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας   

Υλοποιήθηκαν 100  πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 4.526.040 € 

(ποσοστό 83% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ηπείρου 

Υλοποιήθηκαν 16 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 3.723.139€ 

(ποσοστό 121% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

 

 

Σε ότι αφορά στοιχεία απολογισμού της φυσικής υλοποίησης του ΠΕΠ, στο Παράρτημα 2, 
Πίνακας 2.1 αποτυπώνονται οι δείκτες κορμού του Προγράμματος και η τιμή επίτευξης 
αυτών. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ περιλαμβάνονται 40 δείκτες κορμού οι 
οποίοι σχετίζονται με τις κάτωθι θεματικές: 

 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (4 δείκτες) 

 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ (4 δείκτες) 

 Έργα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (1 δείκτης) 

 Μεταφορές (3 δείκτες) 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (3 δείκτες) 

 Περιβάλλον (6 δείκτες) 

 Τουρισμός (1 δείκτης) 

 Πρόληψη κινδύνων (3 δείκτες) 

 Εκπαίδευση (2 δείκτες) 

 Υγεία (1 δείκτης) 

 Αστική ανάπτυξη (1 δείκτης) 

 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (1 δείκτης) 

Από αυτούς: 

Είκοσι πέντε (25) δείκτες κορμού παρουσιάζουν αποκλίσεις άνω του 25% . Από αυτούς 16 

παρουσιάζουν υπέρβαση και οι 9 υστέρηση άνω του 25%.  

Α) Υπέρβαση >25% άνω του στόχου 
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ΑΠ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 
ΕΚΡΟΩΝ/ 

ΚΟΡΜΟΥ 
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16) 

4 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 34) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) ΚΩΔ. 30 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (οδικής προστασίας) (αριθμός) (ΚΩΔ. 31) 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί) (αριθμός) (ΚΩΔ. 36) 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός ωφελουμένων μαθητών (αριθμός) (ΚΩΔ. 37) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 7) 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχειρήσεων   ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 7 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 9 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων (αριθμός) ΚΩΔ. 5 

8 ΚΟΡΜΟΥ Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός) ΚΩΔ. 6 

9 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός  έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (ΚΩΔ. 7) 

9 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός  έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (ΚΩΔ. 8) 

10 ΚΟΡΜΟΥ 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης)από ΜΜΕ (ΚΩΔ. 9) 

11 ΚΟΡΜΟΥ Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

 

Α) Υστέρηση  <25% άνω του στόχου 

ΑΠ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 
ΚΟΡΜΟΥ / 
ΕΚΡΟΩΝ 

Αριθμός έργων μεταφορών κωδ. 13 

4 ΚΟΡΜΟΥ Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (αριθμός) (ΚΩΔ. 25) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων (πρόληψης κινδύνων) (αρ.) ΚΩΔ 31 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων τουρισμού (αρ.) (ΚΩΔ. 34) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων (υγεία) (αριθμός) (ΚΩΔ. 38) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Κωδ. 4) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 8) 

8 ΚΟΡΜΟΥ 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (αριθμός) ΚΩΔ. 35 

8 
ΚΟΡΜΟΥ / 
ΕΚΡΟΩΝ 

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν 
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1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση 
ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών) 

Τα χρηματοοικονοπμικά στοιχεία του ΕΠ ΘΕΣΗΠ για την περίοδο 2007-2013 

παρουσιάζονται στους πίνακες 2.1.1 και 2.1.2 που παραθέτουμε στο Παράρτημα της 

παρούσας έκθεσης. 

 στον Πίνακα 2.2.1. «Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων» του 

Παραρτήματος 2 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XVIII του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαμβάνει, με βάση τα 

στοιχεία του ΟΠΣ, πληρωμές που καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα 

Χρηματοδότησης, καθώς και τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί από την Ε.Ε.. 

 στον Πίνακα 2.2.2. «Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών 

Στοιχείων» του Παραρτήματος 2, ο οποίος περιέχει και πρόσθετα στοιχεία από το 

ΟΠΣ που αφορούν στην εγκεκριμένη συνδρομή της Ένωσης, στις δαπάνες οι οποίες 

έχουν γίνει αποδεκτές από τις ΔΑ και στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται 

στη δήλωση. 

 

Προκαταβολή Ε.Π. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του Γενικού Κανονισμού: «Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την 

προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα, θεωρούνται ως 

πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην 

Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος». 

Οι τόκοι που έχουν παραχθεί από τις συνολικές προχρηματοδοτήσεις του ΘΕΣΗΠ 2007-

2013 για τα έτη 2007-2013 για τα έτη 2007, 2008 και 2009 είναι συνολικά 1.204.996 ευρώ, 

ενώ στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί η ανάλυση ανά έτος: 
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ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  
ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 

Ταμείο 
Αριθμός Προγράμματος - 

Λογαριασμού 
Προχρηματοδότηση   

Αναλογούντες 
Τόκοι   

Προχρηματοδότηση  
Αναλογούντες 

Τόκοι   
Προχρηματοδότηση   

Αναλογούντες 
Τόκοι   

ΕΤΠΑ 2007GR16UPO001 - 7100102539        22.100.000,00 €          404.624,00 €        33.150.000,00 €           633.618,00 €         27.625.000,00 €  166.754,00 €  

  
            

  ΣΥΝΟΛΟ        22.100.000,00 €          404.624,00 €        33.150.000,00 €           633.618,00 €         27.625.000,00 €  166.754,00 €  
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1.1.3 Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων 
(απολογιστικά στοιχεία δαπανών) (Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 1828/2006)  

Στο συνημμένος πίνακας 1.6 εμφανίζει την σωρευτική ανάλυση κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής 

ανά κατηγορία. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

 

1.1.4 Απολογιστικά στοιχεία  Συνδρομής ανά ομάδες - στόχο  

Κοινωνική Ένταξη των πληθυσμών ΡΟΜΑ – δράσεις στο ΕΣΠΑ  

Α) «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020»: 

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης της χώρας στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 

πληθυσμούς ΡΟΜΑ, το 2011 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020» με στρατηγικό στόχο την «άρση των όρων του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ΡΟΜΑ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής τους ένταξης».   

Ειδικότερα, όσον αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για την περίοδο 2012-

2015, εκπονήθηκαν Σχέδια από 3 Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής 

Ελλάδας) - κυρίως λόγω της ετοιμότητας των σχετικών φορέων και της ωριμότητας του σχεδιασμού - με 

εξειδίκευση ανά δήμο και οικισμό/καταυλισμό, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως πιλοτικές 

εφαρμογές.  

Μέσω των ανωτέρω Σχεδίων χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα ΠΕΠ (πόροι ΕΤΠΑ) έργα βασικής 

υποδομής σε οικισμούς και περιοχές ΡΟΜΑ (όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, δίκτυα 

αποχέτευσης και ύδρευσης, αναπλάσεις κ.ά.).   

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιήθηκαν  τα 

προγράμματα των Τοπικών δράσεων για την Απασχόληση και τα προγράμματα  των Τοπικών Δράσεων 

Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτών υλοποιούνται δράσεις που αφορούν είτε 

αποκλειστικά δράσεις για ΡΟΜΑ (10 προγράμματα στις περιοχές του Έβρου, της Ηλείας, της Αχαΐας, της 

Αιτωλοακαρνανίας, των Τρικάλων, της Μαγνησίας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) ή δράσεις που 

αφορούν μεταξύ άλλων ευπαθών ομάδων και τον πληθυσμό των ΡΟΜΑ (22 προγράμματα) 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιήθηκαν  σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, έξι (6) 

πράξεις με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ», από δύο (2) Δικαιούχους-Πανεπιστήμια και δύο (2) 

συμπράττοντες φορείς- Πανεπιστήμια ως εξής: 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως Δικαιούχος τεσσάρων (4) πράξεων με 

συμπράττοντες φορείς τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πάτρας που παρεμβαίνουν συνολικά και στους 

τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και ειδικότερα στις Περιφέρειες: Ηπείρου- Ιονίων Νήσων- 

Θεσσαλίας- Δυτικής Ελλάδας (ΑΠ1), Στερεάς Ελλάδας- Νοτίου Αιγαίου (ΑΠ3), Αττικής (ΑΠ2), 

Πελοποννήσου- Κρήτης και Βορείου Αιγαίου (ΑΠ1).  

Οι πράξεις σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις, διαρθρώνονται στις εξής δράσεις : Ενίσχυση της 

Πρόσβασης και Φοίτησης στην Προσχολική Αγωγή, Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για την σχολική ένταξη 

και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, Ενίσχυση της Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Επιμορφωτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, Παροχή ψυχοκοινωνικής 

στήριξης,  Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας με στόχο τη λειτουργική και 

αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο σχολείο, τις οικογένειες την κοινότητα Ρομά και την τοπική κοινωνία, 
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Δικτύωση των σχολείων με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και 

στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων  από τους 

επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος, Δημοσιότητα, Εσωτερική Αξιολόγηση 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνονται 

στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων του πληθυσμού στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ειδικά προγράμματα ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας τρίτεκνων, νέων και γυναικών, με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 

επιχειρηματίες των ειδικών αυτών ομάδων-στόχου, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων που αφορούν στην ενίσχυση 

επιχειρηματικότητας τρίτεκνων είναι ολοκληρωμένο, ενώ τα έργα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

γυναικών και νέων βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 

κατά την ολοκλήρωση (ΔΔ) των έργων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 2,7 εκ. € και 

αναλύονται ανά δράση στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Τίτλος Δράσης 
Αριθμός 
έργων 

Δαπάνες (αποδεκτό 
διαχείρισης) 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ 
ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 

9 458.505 

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 18 746.449 

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 36 1.484.205,3 

ΣΥΝΟΛΟ 63 2.715.596 

Επιπλέον υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΚΘΠ 09 η «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε 

άτομα με αναπηρία» με Δικαιούχο τον ΕΛΟΤ (πλέον Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας)1. 

Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται 

εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το 

Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου ανήλθε σε 78.000 € (Δ.Δ.) για το σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων 2.418 € αντιστοιχούν στο ΕΠ 

(Στ. Ελλάδα).  

1.1.5 Απολογιστικά στοιχεία ανακλήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδρομής     

 «Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως 

τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το 

ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά 

Ελλάδα – Ήπειρος  2007-2013  για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, ανέρχεται σε 

77.623.220,11 ευρώ προ ελλείμματος χρηματοδότησης και σε 77.511.135,08 ευρώ μετά ελλείμματος 

χρηματοδότησης. 

 

1.1.6 Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το Άρθρο 77 του 

Γεν. Κανονισμού 

Κανονισμός  1311/2011 ( top up) 
                                           
1
 Με βάση το άρθρο 6 του Ν.4109/2013 ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ – ΕΛΟΤ εντάχθηκε ως αυτοτελή λειτουργική 

μονάδα στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ) 
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Στη χώρα μας ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά 

εργασίας και στους πολίτες έγινε ευρύτερα αισθητός, με αποτέλεσμα την ασφυκτική πίεση στους 

εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης επενδύσεων σε 

όλους τους αναπτυξιακούς τομείς της χώρας, Ειδικότερα,  μετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη 

Βουλή για την περίοδο 2011-14, οι διαθέσιμοι πόροι στο εθνικό ΠΔΕ για τη συχγρηματοδότηση των 

ενταγμένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μειώθηκαν δραματικά. 

Με την αναγνώριση των συνθηκών αυτών από την Επιτροπή, των επιπτώσεων και των συνεπαγόμενων 

αδυναμιών, και με σκοπό λοιπόν τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης από την Ένωση 

σε πολλά ΚΜ με οικονομικές αδυναμίες, εκδόθηκε ο  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από 

σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Βάσει του Κανονισμού 

δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού 

υπολοίπου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και το Ταμείο Συνοχής, κατά ποσό αντίστοιχο δέκα 

εκατοστιαίων μονάδων άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για κάθε άξονα 

προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.   

Για την ενίσχυση της ρευστότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων με στόχο την προώθηση 

Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης, η χώρα μας υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτημα 

για να επωφεληθεί σε ορισμένα ΕΠ της παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2007, και του Κανονισμού 1311/2011, με ημερομηνία εφαρμογής της 

παρέκκλισης τον Μάιο του 2010.   

Ωστόσο, λόγω του μικρού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Θεσσαλία - ¨Ήπειρος – Στερεά Ελλάδα και ειδικά 

στους άξονες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Στόχος 2) αποφασίστηκε το ΠΕΠ αυτό να μην κάνει 

χρήση του top –up που θα οδηγούσε ουσιαστικά στη συρρίκνωση του διαθέσιμου π/υ του ΠΕΠ. 

Κανονισμός 1839/2015 

Η συνεχιζόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας των δημόσιων πόρων  το 2015, κατέστησε δύσκολο για τις  

τοπικές , περιφερειακές  καθώς και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων 

ενταγμένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ολοκληρώσουν σημαντικές επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο 

και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, για την ομαλή χρηματοδότηση έργων 

κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της άμεσης 

ρευστότητας  πρότεινε την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου ποσού των υπολειπόμενων πληρωμών 

της  ΕΕ και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 στα ΕΠ των 

στόχων 1 και 2. Το ποσό αυτό  κανονικά αποδίδεται μετά  το κλείσιμο των ΕΠ. Η προσέγγιση αυτή 

εκφράσθηκε με την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2003 και την ψήφιση του Κανονισμού 

1839/2015, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015, «Όσον 

αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα». 

Με την εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης στις αιτήσεις πληρωμών των ΕΠ το αποτέλεσμα ήταν η 

εμπροσθοβαρής καταβολή του συνόλου της αποπληρωμής του ΠΕΠ Θεσσαλία – Ήπειρος – Στερεά 

Ελλάδα  και η αύξηση της ρευστότητας κατά   55.250.000€. 

Η αύξηση της ρευστότητας στη χώρα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του παραπάνω Κανονισμού είχε 

ως αποτέλεσμα την επίτευξη της ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων εντός της 

επιλέξιμης περιόδου και τη χρήση των εθνικών πόρων που εξοικονομήθηκαν στις κρίσιμες περιόδους 
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για την καταβολή μη επιλέξιμων και άλλων ποσών απαραίτητων για έργα που συμβάλλουν στο ομαλό 

και ορθολογικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ Θεσσαλία – Ήπειρος – Στερεά Ελλάδα. 

 

Χρήση των ποσών 

Όσον αφορά στη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ως απόρροια των παραπάνω 

τροποποιήσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Για τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν με την τροποποίηση του κανονισμού στο τέλος 2015 (καταβολή 

της αποπληρωμής εμπροσθοβαρώς και εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης σε επίπεδο 

άξονα) τέθηκε όρος η Ελλάδα να θεσπίσει μηχανισμό ώστε να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις πληρωμές 

προς τους δικαιούχους και τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Το αποτέλεσμα της θέσπισης και λειτουργίας του μηχανισμού αυτού ήταν από τον Οκτώβριο 2015 έως 

και το τέλος 2016 να καταβληθούν μέσω Κεντρικού Λογαριασμού στο ΠΕΠ Θεσσαλία – Ήπειρος – 

Στερεά Ελλάδα συνολικοί πόροι 150.305.515€ για τη χρηματοδότηση έργων,  και για πράξεις  Κρατικών 

Ενισχύσεων σε 2.856.094 € (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι). Σημαντικά ποσά διατέθηκαν επίσης για 

πράξεις  Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιήθηκαν οριζόντια από ΕΠ όλης της χώρας. Για το ΠΕΠ 

Θεσσαλία – Ήπειρος – Στερεά Ελλάδα διατέθηκαν μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 59.467.770€ για 

πληρωμές οριζόντιων πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επισημαίνεται ότι στα ποσά των πληρωμών από την Ε.Ε. προστέθηκε και η απαιτούμενη Εθνική 

συμμετοχή στις περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των έργων.  

Αυτό αποτελεί τεκμηρίωση  ότι οι πόροι που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

του Κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων του ΠΕΠ Θεσσαλία – 

Ήπειρος – Στερεά Ελλάδα μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, ενώ το 2016 μαζί με τους 

απαραίτητους εθνικούς πόρους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και άλλων έργων τα οποία θα 

περιληφθούν στις Εκθέσεις Κλεισίματος των ΕΠ, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των έργων που 

θα χαρακτηρισθούν ως ημιτελή κατά το «κλείσιμο» των ΕΠ.  

Ανά τομέα αναφέρονται ενδεικτικά  έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι και οι 

πληρωμές που καταβλήθηκαν σε αυτά το διάστημα από 13/10/2015 – 31/12/2016.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

Ειδικότερα στον Τομέα Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, αναφέρονται 

ενδεικτικά τα παρακάτω έργα που ολοκληρώθηκαν με την χρήση της εμπροσθοβαρούς καταβολής: 

 Αποχέτευση Οικισμών Κωστακιών και Κεραμάτων του Δήμου Αρταίων (ποσό 1.603.073€)   

Στον τομέα Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 

χρηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως: 

 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 και 

 Επενδυτικά Σχέδια Επενδυτικού Νόμου 

 

Στον Τομέα των Μεταφορών, έργα που ομοίως ολοκληρώθηκαν: 

 Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα – Τρίκαλα (ποσό 2.913.631€)                          
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 Κατασκευή  Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι  - Σοφάδες (από Χ.Θ. 9+274,59 (Γεφύρια) ως Χ.Θ. 7+811,35) (ποσό 

2.874.593€)  

 Κατασκευή Ε.Ο. Λαρίσης –Τρίκαλων από Χ.Θ. 37+000 έως Παράκαμψη Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ 

53+197,50) (ποσό 2.453.311€)   

 Ασφαλτόστρωση Δρόμου Λιβαδι-Σαραντάπορο (ποσό 4.229.026€)   

 Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας  - Αγ.Μαρίνα  - Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, 

(ποσό 3.286.954€)    

 

Στον τομέα του Τουρισμού: 

 Προστασία - ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού στο υπό δημιουργία κέντρο έρευνας "ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ" (ποσό 1.818.640€)  

 

Στον τομέα Αστικής και αγροτικής αναγέννησης: 

 Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1 (ποσό 2.750.667€)    

 Διαμόρφωση - ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου , (ποσό  1.231.613€)    

 

Στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές: 

 Ανέγερση πτέρυγας ΙΙΙ εργαστηρίων Σχολής Επιστημών υγείας, Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας 

στη θέση Μεζουρλό Λάρισας (ποσό 3.652.388€)   

 Ανέγερση 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας,  (ποσό  2.135.884€)   

 Ανέγερση Κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ/Λ, (ποσό 1.885.420€)    

 Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο 

ακτινοδιαγνωστικής - ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,  

(ποσό 1.728.642€)   

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

Παράλληλα σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή της α’ φάσης τμηματοποιημένων έργων 

(phasing). Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων: 

 Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Καρδίτσας (ποσό  1.595.202 €)    

 

Στον τομέα των Μεταφορών: 

 Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας (ποσό 2.533.363€)   

 

Στον τομέα του Τουρισμού: 

 Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού (ποσό 7.326.839€)    

 

Στον τομέα του πολιτισμού: 
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 Επισκευή και μετατροπή του κτηρίου "Αρέθουσα" στη Χαλκίδα σε Διαχρονικό Μουσείο (ποσό 

1.101.193€)  

 

Στον τομέα των Επενδύσεων σε Υποδομές Εκπαίδευσης: 

 Αποκατάσταση τμήματος πρώην Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε 

Πανεπιστημιακό  κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας στο Βόλο (ποσό  2.564.178€)    

 Κατασκευή Πολυδύναμου Κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ποσό 

1.023.049€)   

Στον τομέα Επενδύσεων σε Υποδομές Υγείας: 

 

 Μελέτη - Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (ποσό 16.110.818€) 

 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΘΠ 

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Κεντρικό Λογαριασμό σε έργα και Κρατικές Ενισχύσεις διαφόρων 

τομέων δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προκύπτει από τα αναλυτικά  στοιχεία 

πληρωμών του Κεντρικού Λογαριασμού από 13.10.2015 μέχρι 31.12.2016. 

ΚΘΠ   Ποσό, € Ποσοστό 

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτομία και επιχειρηματικότητα 28,00% 

01 Δραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 421.172 0,20% 

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 488.972 0,23% 

08 Κρατικές ενισχύσεις-  Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 2.856.094 1,34% 

01-09 Κρατικές Ενισχύσεις, Οριζόντια έργα 55.767.770 26,23% 

Κοινωνία της πληροφορίας 0,46% 

11 
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, 
ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 
καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) 

400.986 0,19% 

13 
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ενσωμάτωση κ.λπ.) 

573.549 0,27% 

Μεταφορές 20,24% 

16 Σιδηροδρομικό δίκτυο 1.645.842 0,77% 

22 Εθνικές οδοί 18.968.778 8,92% 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 22.026.483 10,36% 

25 Αστικές μεταφορές 121.433 0,06% 

30 Λιμένες 276.961 0,13% 

Ενέργεια 1,99% 

  Οριζόντιες πράξεις Ενέργειας - Κρατική Ενίσχυση 3.700.000 1,74% 

43 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 534.088 0,25% 

Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 6,21% 

44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 635.539 0,30% 

45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 3.579.594 1,68% 
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46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα) 2.870.983 1,35% 

47 Ποιότητα του αέρα 103.431 0,05% 

50 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 774.538 0,36% 

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης 
(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) 

529.650 0,25% 

53 
Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και 
εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) 

3.520.608 1,66% 

54 
Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων 

1.185.517 0,56% 

Τουρισμός 3,92% 

55 Προώθηση των φυσικών πόρων 40.770 0,02% 

56 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς 529.346 0,25% 

57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 7.772.974 3,66% 

Πολιτισμός 4,10% 

58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 5.234.273 2,46% 

59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής 3.486.422 1,64% 

Αστική και αγροτική αναγέννηση 8,70% 

61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 18.490.193 8,70% 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιμότητας  0,03% 

69 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση 

54.659 0,03% 

Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές 25,18% 

75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 21.254.616 10,00% 

76 Υποδομές στον τομέα της υγείας 28.953.886 13,62% 

77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών 198.290 0,09% 

79 Άλλες κοινωνικές υποδομές 3.131.915 1,47% 

Τεχνική βοήθεια 0,90% 

85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 865.684 0,41% 

86 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία 1.041.174 0,49% 

Άλλο 0,28% 

- - 593.190 0,28% 

  ΣΥΝΟΛΟ 212.629.380    100,00% 

 

1.2 Απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ares (2014) 2964632/10-9-2014 επιστολή της ενεργοποίησε το 

άρθρο 91 1 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 διακόπτοντας τη διαδικασία πληρωμής των αιτήσεων 

πληρωμής περιόδου Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες για τις συμβάσεις που 

συνάφθηκαν με βάση το Ν.3669/2008 και εφαρμόστηκαν τα κατώτατα όρια για την υποβολή 

προσφορών από υποψήφιους Έλληνες αναδόχους με βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(ΜΕΕΠ) Δημοσίων Έργων το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η 
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χρήση κατωτάτων ορίων είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενδεχόμενων υποψηφίων αναδόχων που 

ήταν ικανοί να εκτελέσουν το έργο κατά παράβαση των οδηγιών 17/2004 και 18/2004. Παράλληλα 

τέθηκε και το ίδιο θέμα για το μητρώο μελετητών που χρησιμοποιείται κατά την ανάθεση μελετών του 

Ν.3316/2005.  

Με τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014), άρθρο 59, καταργήθηκαν όλα τα κατώτατα όρια τόσο για 

τα έργα όσο και τις μελέτες. Κατά συνέπεια για τις  συμβάσεις που οι διαγωνισμοί τους διενεργούνται 

μετά την τροποποίηση του Νόμου δεν πρέπει να τίθεται το κατώτερο όριο πτυχίου για τη δυνατότητα 

υποβολής προσφορών.   

Μετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια 

προσδιορισμού των επηρεαζόμενων συμβάσεων, καθώς και το ύψος της διόρθωσης που θα επιβληθεί 

στις πληρωμές των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις 

διορθώσεις.   

Η διόρθωση η οποία εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εφαρμογή 

κατωτάτων ορίων ανέρχεται στο 5% των δαπανών τους. Για την καλύτερη παρακολούθηση των 

διορθώσεων αυτών δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία διόρθωσης στο ΟΠΣ 8 = Διορθώσεις ΜΕΕΠ. Οι 

διορθώσεις αυτές εφαρμόζονται από την Αρχή Πιστοποίησης.   

 

1.3 Απολογισμός σε σχέση με σημαντικά προβλήματα κατά την εφοαρμογή του άρθρου 62 
(Ετήσια Εκθεση Ελέγχου) και μέτρα αντιμετώπισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 

α) Έλεγχοι ΕΔΕΛ ( αρθ.62 του Κανονισμού 1083/2006) 

Η ΕΔΕΛ, ως Αρχή Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Στόχων 1 και 2, πραγματοποιεί – κατ’ 

εφαρμογή του άρθ. 62 του Κανονισμού 1083/2006– ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, 

καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία, 

προκειμένου να επαληθεύει, αντίστοιχα, την ουσιαστική λειτουργία του κοινού συστήματος και τις 

δηλωθείσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δαπάνες.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 διενήργησε 

ελέγχους συστήματος στους ελεγχόμενους φορείς διαχείρισης του ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-

Ήπειρος, ορισμένοι εκ των οποίων ελέγχθηκαν και στο πλαίσιο άλλων ΕΠ στα οποία 

δραστηριοποιούνται.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, η ΕΔΕΛ διενήργησε έναν έλεγχο 

στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΥΔΕΠ  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, καθώς και 

ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην πλειονότητα των λοιπών ΕΦΔ που 

δραστηριοποιούνται στο ΕΠ και διαχειρίζονται πράξεις Κρατικών και Μη Κρατικών Ενισχύσεων.  

Από τους ανωτέρω ελέγχους συστήματος διαπιστώθηκαν μη σημαντικά ευρήματα για τα οποία 

απευθύνθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, με εξαίρεση τους ελέγχους  συστήματος που διενεργήθηκαν 

στην ΕΕΤΑΑ και την ΓΔΙΕ κατά την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013-30/06/2014 και στην ΚτΠ κατά την 

ελεγκτική περίοδο 01/07/2014-30/06/2015, από τους οποίους αναδείχθηκαν σημαντικά ευρήματα τα 

οποία συνετέλεσαν στην αξιολόγηση των εν λόγω φορέων με βαθμό «3».  

Σε συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων της ΕΔΕΛ, επιβλήθηκαν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις επί 

των δαπανών που διαχειρίζονταν οι εν λόγω φορείς, ενώ συντάχθηκαν και Σχέδια Δράσης με ενέργειες 

στις οποίες θα έπρεπε να προβούν οι φορείς σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, προκειμένου να 

βελτιωθεί η λειτουργία τους και η ΕΔΕΛ να είναι σε θέση να επαναξιολογήσει τη βαθμολογία τους. 

Κατόπιν της εφαρμογής των οριζόντιων δημοσιονομικών διορθώσεων και της συμμόρφωσης των 
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ελεγχόμενων φορέων στις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν στο πλαίσιο των τεθέντων Σχεδίων 

Δράσης, η ΕΔΕΛ προχώρησε στην αναβαθμολόγησή τους, η οποία και έγινε αποδεκτή από την ΕΕ για την 

ΕΕΤΑΑ και την ΓΔΙΕ,  

Πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων συστήματος, κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 διενεργήθηκε 

από την ΕΔΕΛ πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, στο πλαίσιο του ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά 

Ελλάδα-Ήπειρος, από τους οποίους διαπιστώθηκαν σημαντικά και μη ευρήματα, για τα οποία 

διατυπώθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι 

προβλεπόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις. Σημειώνεται ότι, στις Ετήσιες Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΔΕΛ 

που υποβλήθηκαν στην ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη, έγινε αναλυτική μνεία των σημαντικών 

προβλημάτων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους πράξεων της ΕΔΕΛ, καθώς και των μέτρων που 

λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων 

προβλημάτων.  

Μέχρι και την σύνταξη της παρούσας, το σύνολο το προαναφερθέντων ελέγχων που διενήργησε η 

ΕΔΕΛ, τόσο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων του ΕΠ όσο και στις πράξεις, έχουν 

«κλείσει», καθώς οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν συμμορφωθεί στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο 

πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων. 

 

β) Επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΔΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) του 

Προγράμματος 

H Διαχειριστική Αρχή και οι ΕΦΔ του Προγράμματος, τηρούν πίνακα με όλες τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις 

που διενήργησαν για τις πράξεις του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων επαληθεύσεων, που 

διενεργήθηκαν, από υπερκείμενα αυτών ελεγκτικά όργανα 

 

1.4 Απολογισμός οριζοντίων θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβασεων 
συμφωνα με τις απαιτήσεις του αρθρου 10  του κανονισμού 1081/2006, όπως επίσης 
σύμφωνα με τις αρχές του Αρθρου 16, κανονισμός 1083/2006 

Κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και 

πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Κανονισμού EK 1083/2006 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του 

φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.  

Στο επίπεδο του σχεδιασμού (Διατάξεις Εφαρμογής του ΕΠ) για την προαγωγή της ισότητας των δύο 

φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ είχαν προβλεφθεί τα 

ακόλουθα:  

 Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

του ΕΠ και η εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας 

καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο ROM κλπ.)  

 Η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων 

δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη 

δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι 
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μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των 

ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

 Η παρακολούθηση και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε 

σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις 

διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης. 

 Η χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία 

επιλογής Πράξεων για συγχρηματοδότηση. 

Επίσης σημειώνεται ότι στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης εκπροσωπούνταν με δικαίωμα ψήφου στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως 

τριτοβάθμιος φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα  και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων).  

Στο επίπεδο της παρακολούθησης του ΠΕΠ προβλέπονταν διακριτή Ενότητα στις Ετήσιες Εκθέσεις 

Εφαρμογής όλων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 16. 

Τέλος, στο επίπεδο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

(Οδηγός Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

Ε.Π. και Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προέβλεπαν ότι όλες 

οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ θα προσέγγιζαν σχετικό αξιολογητικό 

ερώτημα: 

‘’Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)‘’.  

Στη συνέχεια προσεγγίζονται τα παραπάνω τρία αξιολογικά ερωτήματα της οριζόντιας εφαρμογής 

Κοινοτικών πολιτικών. 

 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης των ΑΠ 7, 8 και 9 

(Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ), η 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβε υπόψη τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, κυρίως μέσω της πρόβλεψης στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων, δράσεων προώθησης της 

επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα και των Οδηγών 

Εφαρμογής των πράξεων ενισχύσεων, όπου προβλέπονταν μέτρα που συμβάλλουν στην αρχή της μη-

διάκρισης. 

 

Ισότητα ευκαιριών – Μη-διάκριση 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβε υπόψη τις αρχές 

της Ισότητας των Ευκαιριών και της Μη-διάκρισης μέσω της ενσωμάτωσής τους στους σχετικούς 

Οδηγούς Εφαρμογής.  

 

Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης των ΑΠ 7, 8 και 9 

(Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ), η 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβε υπόψη τη συγκεκριμένη πολιτική μέσω της 

ενσωμάτωσής της στους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής, στους οποίους, όπου το αντικείμενο το 

επέτρεπε, προβλέπονταν δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων για πρόσβασή τους 

από ΑμεΑ. 
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Επιπρόσθετα στις τρεις περιφέρειες αναφοράς του ΠΕΠ εντοπίζονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με 

την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής. Ενδιεκτικά αναφέρονται: 

 

 Διαμορφώσεις στις Εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ¨ΧΑΡΑ Ι¨ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, 

  Προμήθειες εξοπλισμών υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων  του ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ Αρτας,  

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

1.5 Αλλαγες στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που επηρεασαν την εφαρμογή 
του 

Α. Το κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον στην Ελλαδα 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημαντικές 

διαταραχές επήλθαν στο οικονομικό περιβάλλον ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 

της περιόδου 2007-2008, της κρίσης χρέους και χρηματοδότησης σε χώρες της Ευρωζώνης, και της 

εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης.  

Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία άρχισαν να εμφανίζονται, με τις επενδύσεις να 

υποχωρούν σημαντικά ήδη το 2008 και την ιδιωτική κατανάλωση και την απασχόληση να εισέρχονται 

σε καθοδική τροχιά από το 2009, χρονιά κατά την οποία το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου άγγιξε 

το 12,4% του ΑΕΠ και το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης έφθασε στο 15,2% του ΑΕΠ.  

Τη διετία 2008-2009 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας είχε αρνητική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό -

2,3%. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 2010-2014 που εφαρμόστηκε στη συνέχεια επέφερε 

ακόμη βαθύτερη ύφεση με αποτέλεσμα στην περίοδο 2008-2013, οι σωρευτικές απώλειες του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να ξεπεράσουν το 25% σε σταθερές τιμές του 2007.  

Κατά τα έτη 2010-2011 σημειώθηκε συρρίκνωση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά 

19,9% και 8,1% σε ετήσιους μέσους όρους διετίας αντίστοιχα), ενώ η συνεχιζόμενη υποχώρηση της 

εγχώριας ζήτησης, αν και ωφέλησε σε όρους συνεισφοράς του εξωτερικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ μέσω της 

μείωσης των εισαγωγών, ενέτεινε την υφεσιακή τάση. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους 

μοναδιαίου κόστους εργασίας, που ξεκίνησε από το 2011 με την εσωτερική υποτίμηση, δεν οδήγησε 

στην αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών. 

Το 2012 μετά την προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας (PSI) με στόχο τη βιωσιμότητά του 

χρέους, η υφεσιακή πορεία της οικονομίας συνεχίστηκε. Στο σύνολο του 2012, η συρρίκνωση των 

επενδύσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με τους ετήσιους ρυθμούς της περιόδου 2009-2011, επηρεάζοντας 

ραγδαία τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και των εξοπλισμών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν 

μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2012, με την πορεία των συνολικών εξαγωγών να 

επιβραδύνεται σημαντικά και την συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ να συγκρατείται σε 

θετικό έδαφος λόγω της μείωσης των εισαγωγών.  

Η παρατεταμένη αυτή υφεσιακή τάση σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης 

συντέλεσε το 2012 στην εμφάνιση των πρώτων αποπληθωριστικών τάσεων στο ΑΕΠ, με τις τιμές να 

ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2013 έως και το 2015. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της 

απασχόλησης το 2012 και η αυξανόμενη εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου από την ελληνική αγορά 
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εργασίας έδρασε ανασχετικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, οδηγώντας το 2013 

την ανεργία στο 27,5%, που είναι το υψηλότερο σημείο της από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 

Η συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2013, περιόρισε τις απώλειες σε όρους πραγματικής 

ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εντός της ίδιας χρονιάς, και διαρκούσης της 

προσαρμογής της δημόσιας κατανάλωσης, υπήρξε οριακή σταθεροποίηση των επενδύσεων σε 

εξοπλισμό, έναντι της καθίζησης των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών κατά 30,7% σε ετήσια 

βάση. Έτσι, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική 

οικονομία συνέχισαν να υποχωρούν, αν και με μειούμενο ρυθμό, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες 

της τάξης του 64,5% του όγκου των επενδύσεων του 2007.  

Το 2014 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης κατά 0,5% σε ετήσια βάση και των επενδύσεων σε εξοπλισμό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 

18,8% έπειτα από πέντε έτη συνεχούς υποχώρησης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της 

πτωτικής τάσης των συνολικών επενδύσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έξι έτη. Επιπλέον, η 

ανάκαμψη της ναυτιλίας και η αύξηση των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών εντός του έτους 

συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των πραγματικών εξαγωγών κατά 7,5% σε ετήσια βάση. 

Πάντως, η επίδραση της εξαγωγικής δυναμικής στο ΑΕΠ αντισταθμίστηκε από τη μεγαλύτερη αύξηση 

των εισαγωγών, ως απόρροια της επανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης για πρώτη φορά από το 2007. 

Σημειώνεται ότι η οριακή ανάκαμψη του 2014 ήταν μη διατηρήσιμη καθώς είχαν αναβληθεί οι 

ειλημμένες από το οικονομικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

σύστημα της χώρας και συνεπώς δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος.   

Η συνέχιση της πτωτικής πορείας του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τέταρτο συνεχές έτος το 2014, 

συνόδευσε την ανάσχεση της πτώσης στην απασχόληση και την μικρή μείωση της ανεργίας κατά μία 

ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2008. Την ίδια στιγμή, οι θετικές ενδείξεις των 

δημοσιονομικών μεγεθών κατά τη διάρκεια του έτους, που υποδήλωναν ότι θα καταλήξουν σε 

πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενέτειναν την ανάταση του οικονομικού κλίματος και 

των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας μετά το τέλος του δεύτερου προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής.  

Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβάλλοντος 

Ελλείμματος καταδεικνύουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα 0,3% για το 2014 και 0,7% για το 

2015 (εξαιρουμένης της επίπτωσης υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Αντίστοιχα, ο 

δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε το 2015 στο 176,9% έναντι 180,1% το 2014, 

παραμένοντας όμως 17,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του 2012, και 

υπαγορεύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του δημοσίου χρέους.  

Η καλύτερη δημοσιονομική επίδοση του 2015 εντάσσεται σε ένα έτος σημαντικών διαφοροποιήσεων 

στο πολιτικό, οικονομικό και εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2015 σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις (προσφυγική 

κρίση) ήρθαν να προστεθούν στο ήδη ευάλωτο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με το οποίο συνδέεται 

το ευμετάβλητο των διεθνών χρηματαγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές 

και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η σημαντική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και η υποτίμηση 

του ευρώ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κι εν μέσω ενός αποδυναμωμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, στην Ελλάδα ένας 

νέος πολιτικός σχεδιασμός εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της ελληνικής 

οικονομίας στις αρχές του 2015. Ακολούθως, και μετά από μια εξάμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων με 
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τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ για παροχή νέας οικονομικής ενίσχυσης, ένα νέο τριετές 

πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) άρχισε να 

υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2015. 

Κατά την ίδια περίοδο (Ιουλίου - Αυγούστου 2015), τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική 

οικονομία, που προκλήθηκαν από την σημαντική εκροή καταθέσεων του πρώτου εξαμήνου του 2015 

και την εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του τραπεζικού 

συστήματος, θεωρήθηκαν από τους διεθνείς Θεσμούς που διενεργούν προβλέψεις ότι θα 

σηματοδοτούσαν μια βαθιά ύφεση για το σύνολο του έτους. 

Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση μόνο έως ένα βαθμό αντικατοπτρίστηκε στα ετήσια στοιχεία Εθνικών 

Λογαριασμών για το 2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας του 

2015 στην πορεία ανάπτυξης ήταν κατά πολύ λιγότερο δυσμενής από τις ως άνω προβλέψεις. 

Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχθηκε ότι ήταν οριακός το 2015, στο -0,2% 

σε σχέση με το 2014, και συμβατός με την εκτίμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 για 

στασιμότητα. 

Η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε θετικά επίπεδα (1,1 

ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου), καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους επηρέασαν τις εξαγωγές συγκριτικά λιγότερο σε σχέση με τις 

εισαγωγές. Για τον ίδιο λόγο, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά το θετικό 

ρυθμό μεταβολής της τελικής εγχώριας ζήτησης (0,3%). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για 

πρώτη φορά από το 2007, λόγω της συνεχιζόμενης θετικής πορείας των επενδύσεων σε εξοπλισμό, ενώ 

η πτώση στον κλάδο των κατασκευών συνεχίστηκε με τον όγκο των επενδύσεων στον κλάδο των 

κατοικιών να ανέρχεται πλέον στο 6,1% του αντίστοιχου όγκου του 2007. Η ιδιωτική καταναλωτική 

δαπάνη κατέγραψε μικρή αύξηση κατά 0,3% σε σταθερές τιμές, εμφανίζοντας σημάδια ανθεκτικότητας 

έναντι της οικονομικής συγκυρίας και ενισχυόμενη από την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των 

τραπεζικών καταθέσεων που προηγήθηκε της επιβολής των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. 

Αντίστοιχα, η πραγματική δημόσια κατανάλωση παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του 2014, γεγονός στο 

οποίο συνέβαλλαν οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Από την πλευρά της 

παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές αυξήθηκε κατά 0,3% το 2015, έπειτα  

από αντίστοιχη αύξηση κατά 0,4% το 2014. 

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε αρνητικός το 2015, παρόλα αυτά η πτώση του ήταν 

περιορισμένη  σε σύγκριση με την πρόβλεψη για το έτος (-0,6% έναντι    -1,1%, αντίστοιχα). 

Η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, και η θετική έκβαση της πρώτης 

αξιολόγησης σε συνδυασμό με την συμφωνία της Ευρωομάδας επί του οδικού χάρτη για τη 

βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας αναμένεται να δώσουν ώθηση περαιτέρω ανάκαμψης 

στην οικονομία από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και εμφανέστερα εντός του 2017».  

 

Β. Επιπτώσεις στην υλοποίηση του ΕΠ  

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο «περιβάλλον» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήταν 

πολύπλευρες και επηρέασαν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους, τους στόχους και τη στρατηγική 

τους.  

Η εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στο σύνολο της χώρας αντανακλάται και στην 

εξέλιξη των Περιφερειακών οικονομιών της χωρικής ενότητας του ΠΕΠ. Η μείωση της παραγωγής 

αποτελεί στην παρούσα κρίση την κυριότερη αιτία απώλειας θέσεων εργασίας και μείωσης της αγοράς 
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και στις τρείς επιμέρους Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας. Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού (ΕΛΣΤΑΤ), μεταξύ του Δ’ τριμήνου 2008 και του αντίστοιχου τριμήνου 2014, στο 

σύνολο της χώρας, η απασχόληση σημείωσε σημαντική μείωση στον δευτερογενή τομέα κατά 48% και 

ακολούθησε ο τριτογενής με μείωση κατά 17,9%, ενώ στον πρωτογενή τομέα η μείωση της 

απασχόλησης περιορίστηκε στο 6,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της Χωρικής Ενότητας 

«Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος» διαμορφώθηκαν σε -43,9%, -20,6% ενώ στον πρωτογενή τομέα 

καταγράφεται μικρή αύξηση της απασχόλησης κατά 1,8%, αντανακλώντας μια σημαντική 

αποδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, με ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επίσης οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ποσοστών 

ανεργίας και στις 3 Περιφέρειες του ΠΕΠ. Ειδικότερα:  

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 εμφανίζει ανεργία 27%, 

ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 που ήταν 8,7%. 

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει ποσοστό ανεργίας της τάξης του 25,8% το 2014, έναντι 9,3% 

το 2008. 

 Στην Περιφέρεια Ηπείρου το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται σε 24,5% το 2014, έναντι 10,5% 

το 2008. 

Επιπλέον το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε άμεσα την υλοποίηση των δράσεων 

επιχειρηματικότητας, δράσεων των ΟΤΑ καθώς και την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων μέσω 

χρηματοοικονομικών εργαλείων τα πρώτα έτη ενεργοποίησής τους. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν μέτρα 

για βελτίωση των κινήτρων και απλοποιήσεις διαδικασιών στις Δράσεις Επιχειρηματικότητας, καθώς και 

προσαρμογή των διαθέσιμων Χρηματοοικονομικών Εργαλείων στις ανάγκες των επιχειρήσεων με το 

σχεδιασμό νέων προϊόντων. 

Σε ότι αφορά το ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ έγιναν τρείς αναθεωρήσεις ως απόρροια της εικόνας που παρουσιάστηκε 

παραπάνω. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Μνημονίων που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τα ΚΜ 

της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, ετέθησαν συγκεκριμένοι στόχοι 

απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής με 

σκοπό την θετική επίπτωση τους στην Ελληνική Οικονομία. Τα ποσά των εξαμηνιαίων/ετήσιων στόχων 

αφορούσαν το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (βλέπε πίνακα) και 

ήταν μεγαλύτερα από το σύνολο των ετήσιων στόχων του κανόνα Ν+2.  

Το συνολικό ετήσιο ποσό απορρόφησης επιμερίστηκε στα ΕΠ και η παρακολούθηση της συνολικής 

επίτευξης των στόχων έγινε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και στη βάση 

πιστοποιημένων στοιχείων δαπανών.  

Οι στόχοι, οι οποίοι ήταν εξαμηνιαίοι /ετήσιοι και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ/ Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ), 

επετεύχθησαν. Οι εξαμηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 

ΕΤΠΑ & ΤΣ 2.330 2.600 2.850 3.000 

ΕΚΤ 420 750 880 890 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2.750 3.350 3.730 3.890 

ΣΤΟΧΟΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ  1.105 1.231 1.284 
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1.6 Απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 57 του Κανονισμού 
1083/2006 

Σε ότι αφορά τα έργα που υλοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, μέσω εκχωρημένων πόρων του ΠΕΠ και 

σε ότι αφορά τον έλεγχο τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων ισχύουν τα ακόλουθα. 

Οι Δικαιούχοι Πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και 

μετά την ολοκλήρωση των Πράξεων, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1083/06 και προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης/ Ολοκλήρωσης Πράξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06, Πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν 

επένδυση σε υποδομή ή παραγωγικές επενδύσεις, διατηρούν τη συνεισφορά των Ταμείων μόνο εάν 

εντός πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν υποστεί σημαντική τροποποίηση η οποία 

προκαλείται από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής ή από την παύση παραγωγικής 

δραστηριότητας και επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησης της πράξης ή παρέχει 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα. 

Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως αυτή ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 8 

παρ. 2 αυτής, η επαλήθευση των υποχρεώσεων διατήρησης της επένδυσης από το δικαιούχο αποτελεί 

καταρχήν αρμοδιότητα των ΔΑ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και των ΕΦΔ των ΕΠ, για τις περιπτώσεις 

που η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί. Διενεργείται διοικητικά ή/και επιτόπια στις εγκαταστάσεις του 

δικαιούχου (τόπος επένδυσης), εφαρμόζοντας αναλογικά τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Δ’ της 

οικείας απόφασης.  

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, επαλήθευση σε πράξεις υποδομών πραγματοποιείται ετησίως 

και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της τελευταίας πράξης του ΕΠ σε τυχαίο 

δείγμα των πράξεων και για τις οποίες έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους τουλάχιστον από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της 

πράξης.  

Ως εκ τούτου, για πράξεις υποδομών δεν έχουν διενεργηθεί επαληθεύσεις τήρησης μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων, δεδομένου ότι δεν έχουν συντρέξει μέχρι το κλείσιμο του ΕΠ οι ως άνω όροι, δηλαδή η 

πάροδος ενός έτους τουλάχιστον από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των πράξεων, οι οποίες 

εκδόθηκαν στο σύνολό τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Κατά το έτος 2017 θα 

πραγματοποιηθούν επαληθεύσεις σε δείγμα πράξεων με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΣΔΕ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006 δεν κάνει διάκριση αναφορικά με το είδος των πράξεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, επομένως αφορά σε όλα τα είδη των πράξεων που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία και αποτελούν επένδυση σε υποδομή ή σε παραγωγική επένδυση, με 

την επιφύλαξη των εξαιρέσεων ή/και των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτό.  

Στην περίοδο 2007-2013, η περίοδος των 5 ετών ή των 3 ετών, όταν η ΔΑ έχει επιλέξει την μείωση του 

χρόνου για τη διατήρηση μίας επένδυσης μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (οδηγός 

προκήρυξης, αναπτυξιακός νόμος κλπ) ή των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε μία ΜΜΕ, 

υπολογίζεται από την ολοκλήρωση της πράξης (ημερομηνία τελικής πληρωμής/εκταμίευσης δημόσιας 

συνεισφοράς).  

Για ειδικές περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων που το καθεστώς χορήγησης των ενισχύσεων 

(π.χ. Απαλλακτικός Κανονισμός) περιλαμβάνει απαιτήσεις για διατήρηση των επενδύσεων μετά την 

ολοκλήρωσή τους (μακροχρόνιες υποχρεώσεις), η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών δεν απαιτείται 

μόνο από τις γενικές διατάξεις του  άρθρου 57, αλλά συνιστά κατά πρώτον υποχρέωση συνδεόμενη με 
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τη συμβατότητα της χορηγούμενης ενίσχυσης με το καθεστώς. Επομένως η επαλήθευση της τήρησης 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για τις περιπτώσεις αυτές δύναται να έχει διττό σκοπό, τόσο την 

επαλήθευση της ικανοποίησης των στοιχείων συμβατότητας, όσο και τη διατήρηση της επένδυσης για 

τους σκοπούς του άρθρου 57. 

ΕΥΚΕ / Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Γ.Δ.Ι.Ε., Πιστωτικά Ιδρύματα 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών για το ΕΠ διενεργήθηκαν 9 έλεγχοι για την τήρηση των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων και επιβλήθηκαν ποινές ύψους 0,02 εκ. € 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΥΠΟΙΑΝ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 διενεργήθηκαν 1.193 έλεγχοι στο 

ΕΠ για τον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά με 

τη διατήρηση του προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργιάς των επιχειρήσεων διενεργήθηκαν. Από 

αυτούς διαπιστώθηκε ότι 432 επιχειρήσεις δεν τήρησαν τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους, από τη 

συμμετοχή τους στη προκήρυξη και τους επιβλήθηκαν ποινές ύψους 3,4 εκ. €. 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΥΠΟΙΑΝ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών 

ύψους διενεργήθηκαν στο ΕΠ  1.997 έλεγχοι τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων 

της ενίσχυσης σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργιάς των επιχειρήσεων διενεργήθηκαν. Από αυτούς 

διαπιστώθηκε ότι 676 επιχειρήσεις δεν τήρησαν τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους, από τη συμμετοχή 

τους στη προκήρυξη και τους επιβλήθηκαν ποινές ύψους 25.773 €. 

 

1.7 Απολογισμός συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα μέσα  

Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) 

ασκήθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε 

συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και 

κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων 

Ο συντονισμός ασκήθηκε μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και 

θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτούργησε σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση 

κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) 

επανεξέταση στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονισμού και Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ). 

Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και 

περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως και οι Περιφέρειες συμμετείχαν αντίστοιχα στην 

επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ. 

Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. 

(Διαρθρωτικά Ταμεία), διασφαλίστηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ, μέσω της διαδικασίας 

εξέτασης της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης για την 

έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ. 

Ο διαχωρισμός των δράσεων και η εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από τα διαφορετικά 

Ταμεία εξασφαλίστηκε  μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών καθώς και 

μέσω των  πληροφοριακών  συστημάτων  τα οποία λειτούργησαν, δηλαδή  το ΟΠΣ  (του ΕΣΠΑ)  και το 

ΟΠΣΑΑ  (του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ).   

Σε ότι αφορά το διαχωρισμό των παρεμβάσεων μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίστηκαν 

συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού (χωρικά - γεωγραφικά, οικονομικά και διοικητικά) που 

συμπεριελήφθησαν στις προκηρύξεις και στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων Κρατικών 
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Ενισχύσεων. Ζητούνταν επίσης και η υποβολή σχετικής Δήλωσης εκ μέρους του υποψήφιου επενδυτή 

για την ιδιότητά του και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση και 

ένταξη των προτάσεων πραγματοποιούνταν κατάλληλος έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί 

αλληλοεπικάλυψη χρηματοδότησης μεταξύ των Ταμείων. 

 

 ΕΥΔ Αγροτικής Αναπτυξης (ΠΑΑ) 

Η συμπληρωματικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013 με το ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 

αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις 

πρώτης μεταποίησης και εμπορίας  γεωργικών προϊόντων (προϊόντα του Παραρτήματος 1 της 

Συνθήκης) και την παροχή ενισχύσεων για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών από το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον 1ο Άξονα 

Προτεραιότητας «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και 

του αγροδιατροφικού τομέα» του ΠΑΑ στόχευαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή 

τομέα της Περιφέρειας.  

Διακριτή ενότητα παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τα 

Μέτρα του 2ου Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων»  μέσω των οποίων παρέχονται αντισταθμιστικές ενισχύσεις για την 

κάλυψη των απωλειών εισοδήματος σε γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τη 

συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

προστασία του εδάφους από την διάβρωση αλλά και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, 

την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων πέραν των όσων  προβλέπονται στην πολλαπλή 

συμμόρφωση και την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στοχεύουν 

στη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και στα νερά από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 

και στην προστασία της βιοποικιλότητας.   

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και τη διαφοροποίηση της 

οικονομικής βάσης με στόχο την μείωση της εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα και τη δημιουργία 

συμπληρωματικής απασχόλησης υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 

«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στις αγροτικές  

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και μέσω του 4ου άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 

Leader» που εφαρμόστηκε και στις πεδινές αγροτικές περιοχές.  

Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ περιελάμβανε δύο κατηγορίες παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορούσε σε δημόσια έργα 

υποδομών -η συντριπτική πλειονότητα των ενταγμένων έργων είναι έργα  αγροτικής οδοποιίας και 

εγγειοβελτιωτικά έργα-  η δε δεύτερη αφορούσε στην παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση ιδιωτικών 

επενδύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό  βιοτεχνικών επιχειρήσεων (Μέτρο 312) και ίδρυση 

/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα. Οι επιλέξιμοι προς 

ενίσχυση κλάδοι είχαν προσδιορισθεί αναλυτικά σε επίπεδο τετραψήφιου ΚΑΔ με τα κριτήρια 

διαχωρισμού.  

Μέσω του 4ου Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader» υλοποιήθηκαν 43 τοπικά 

προγράμματα μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Λόγω της ιδιαιτερότητας της προσέγγισης 

Leader (bottom up σχεδιασμός, διαχείριση από Ομάδες Τοπικής Δράσης ) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν 

ίσχυαν για τις πράξεις που υλοποιούνταν μέσω των τοπικών προγραμμάτων. Τα τοπικά προγράμματα 

περιελάμβαναν Μέτρα από τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΠΑΑ.  
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Το ευρύ πλέγμα των κριτηρίων διαχωρισμού οδήγησε στην αποφυγή επικαλύψεων του ΠΕΠ με το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.   

 ΕΥΔ Αλιείας 

Ο βαθμός συμπληρωματικότητας του ΠΕΠ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 

ήταν περιορισμένος, λόγω της αμιγούς τομεακής στόχευσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σε τομείς μη επιλέξιμους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά στις 

δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος της Αλιείας έχει γίνει ήδη αναφορά ανωτέρω..  

 

 Συμπληρωματικότητα με άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ  

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ παρουσίασε συμπληρωματικότητα με τα κάτωθι ΕΠ του ΕΣΠΑ: 

 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ): Η συμπληρωματικότητα σχετίζονταν κυρίως 

με τις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και 

ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς, β) Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων 

(Απορρίμματα), γ) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), δ) Επεξεργασία υδάτων 

ύδατος (λύματα) και ε) Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 

κινδύνων.  

 ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: η στρατηγική και το περιεχόμενο των κύριων 

παρεμβάσεων του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση είχαν άμεση συνάφεια με τον  ΑΠ 2 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του ΠΕΠ, που  περιλάμβανε 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η 

συνέργεια έγκειται σε δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό (ΘΠ75), που 

είναι απολύτως συμπληρωματικές προς αυτές του Τομεακού ΕΠ, το οποίο, λόγω της 

συγχρηματοδότησής του από το ΕΚΤ, δεν διέθετε παρά ελάχιστους πόρους για την ενίσχυση των 

εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δράσεις υποδομών και εξοπλισμού όλων 

των βαθμίδων εκπαίδευσης και εξοπλισμού ειδικών σχολείων. 

 ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ): ορισμένες εκ των παρεμβάσεων του 

ΕΠΑΝΑΔ σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εμπίπτουν στην πολιτική 

κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν κατά τρόπο 

συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν 

λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 
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1.8 Παρακολούθηση – Αξιολόγηση 

1.8.1 Θέματα παρακολούθησης 

1.8.1.1 Απολογισμός υλοποίησης σε επίπεδο ΕΠ 

 

Επιτευγματα ΕΠ 

Στο ΕΠ ΘΕΣΗΠ ενεργοποιήθηκαν 46 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ) με την έκδοση μεγάλου αριθμού 

προσκλήσεων/προκηρύξεων, πραγματοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων σημαντικού Π/Υ, αναλήφθηκαν 

νομικές δεσμεύσεις και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 1.315.842.210€.  

Η φυσική και οικονομική πρόοδος ανά θεματικό Άξονα του Προγράμματος (ομάδα Αξόνων ίδιας 

θεματικής για τις τρεις Περιφέρειες) αναλύεται ως εξής: 

 

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (ΑΠ 1, 2, 3)   

Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν σε Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας: 

 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στις ΘΠ: 11, 16, 22, 23, 25, 30, 33, 34, 35 και 36  

 έχουν ενταχθεί 115 Πράξεις ύψους 386.750.258€ συγχρημ. δ.δ., που αντιστοιχεί στο 123% 

του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ 

 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού 386.750.259€ συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί 

στο 123% του συνόλου της συγχρημ. δ.δ. των τριών Αξόνων και 

 έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού 358.030.676€, που αντιστοιχεί 

στο 114% του συνόλου της συγχρημ. δ.δ. των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του 

ΕΠ. 

 

Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): 

 στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «6.Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και 

τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς 

κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» 

και «14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία» 

 στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ): «Να γίνουν η Ευρώπη και οι 

Περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», «Βελτίωση των 

γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη». 

Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα 

είναι: 

 76 έργα μεταφορών  

 336,24  χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων δρόμων  

 22,5 χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών 

 145,75 μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) 

 

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (Άξονες 04, 05, 06)  

Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής: 

 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις/ προκηρύξεις στις ΘΠ:11, 12, 13, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 

56,57, 58, 59, 60, 61, 69, 75, 76, 77, 79, 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             31 

 έχουν ενταχθεί 661 Πράξεις ύψους 473.737.068€ συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 107% του 

συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων 

 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού 473.539.484€ συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 107% 

του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων και 

 έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού 465.241.970€, που αντιστοιχεί στο 105% 

του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων (στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ). 

 

Οι ενταγμένες Πράξεις των ΑΠ 4, 5 και 6 συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2):  

 στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «4. 

Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 

αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την 

ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης», «9. Προώθηση της Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης», «10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, 

που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός 

των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας», 

«14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία», «15. Αειφόρος 

διαχείριση του Περιβάλλοντος», «17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» και «18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη»  

 στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και 

απασχόληση», «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη» 

«Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής».  

Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα 

είναι: 

 25.657 επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων  

 208.192  επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

 67 έργα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων 

 19 έργα πρόληψης κινδύνων  

 60 υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 50 έργα τουριστικής υποδομής 

 192 έργα εκπαίδευσης 

 51.282 ωφελούμενοι μαθητές 

 93,5 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

 

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (Άξονες 07, 08, 09) 

Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα: 

 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις/ προκηρύξεις στις ΘΠ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 

15, 57 και 81. 

 έχουν ενταχθεί 4.704 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 508.639.921€ συγχρημ. Δ.Δ., που 

αντιστοιχεί στο 152% συγχρημ. Δ.Δ. και των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ. 

 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού 508.639.922€ συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 152% 

του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων και 
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 έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού 479.691.191€, που αντιστοιχεί στο 143% 

του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων (στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ). 

Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2):  

 στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της 

παραγωγικότητας», «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «5. Ενίσχυση της 

Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό 

παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης»,  

«6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» 

και «12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης» 

 στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και 

απασχόληση», «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», 

«Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής». 

 

Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα 

είναι: 

 85 έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

 14 έργα συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων 

 228 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην έρευνα 

 4344 έργα επιχειρήσεων ΜΜΕ 

 429 έργα επιχειρήσεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργία 

 3279  θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ 

 613,5 εκ.ευρώ επαγόμενες επενδύσεις 

 10 ICT project που χρηματοδοτήθηκαν 

 

Σημαντικά προβλήματα ΕΠ 

Σε ότι αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα υλοποίησης του ΠΕΠ σημειώνονται, ανά Περιφέρεια, τα 

ακόλουθα: 

Θεσσαλία: Στον ΑΠ 4, η κύρια δυσχέρεια εντοπίζεται στην υστέρηση του ρυθμού συμβασιοποίησης των 

ενταγμένων έργων σε ορισμένους ΚΘΠ, που επιφέρει ως συνέπεια μέτριο βαθμό φυσικής και 

οικονομικής ολοκλήρωσης. Στον ΑΠ 7 φαίνεται ότι έχει εξαντληθεί η δυναμική απορρόφησης των 

ενταγμένων έργων, ενώ η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και η αδυναμία διάθεσης και συμβολής 

ιδιωτικών πόρων σε νέες επενδύσεις, σε συνδυασμό με την αδυναμία παροχής ρευστότητας εκ μέρους 

του τραπεζικού συστήματος, που επιτάθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ιδίως δε μετά 

την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, έχουν πιθανότατα οδηγήσει στην διακοπή ή εγκατάλειψη ενός 

αριθμού επενδυτικών σχεδίων από τους δικαιούχους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι οι 

κατανεμημένοι πόροι στον ΑΠ ενδεχομένως υπερκαλύπτουν τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 

Στερεά Ελλάδα: Στον ΑΠ 5 και ειδικότερα στον ΚΘΠ 61 εντάσσεται το έργο JESSICA, το οποίο αν και 

χρηματοοικονομικά εμφανίζεται ολοκληρωμένο, δεν παρουσιάζει πραγματική υλοποίηση. Τούτο, εκτός 

των επιπτώσεων στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, συνεπάγεται 

και σημαντική χρηματοοικονομική επιβάρυνση αφού στον ΚΘΠ αυτόν οφείλεται μεγάλο τμήμα της 

υπερδέσμευσης του ΑΠ. Καθυστέρηση υλοποίησης εμφανίζεται σε σημαντικό αριθμό έργων στον τομέα 

της ψηφιακής σύγκλισης που εντάσσονται στους ΚΘΠ 11, 13 (ΑΠ 5) και 14 (ΑΠ 2 και 8), ιδιαίτερα δε σε 

οριζόντια έργα που εντάσσονται στους κωδικούς αυτούς. Στον ΑΠ 5 σχετική καθυστέρηση επίσης 
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εμφανίζουν τα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΚΘΠ 61), καθώς και έργα αυτεπιστασίας στον τομέα 

του πολιτισμού που εντάσσονται στους ΚΘΠ 58 και 59 (μουσεία και μνημεία αντίστοιχα), μερικώς σαν 

αποτέλεσμα του παγώματος πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σχετική καθυστέρηση επίσης 

εμφανίζει το σκέλος προμήθειας εξοπλισμού σε ορισμένα από τα έργα στον τομέα της υγείας που 

εντάσσονται στον ΚΘΠ 76 . Η εφαρμογή των παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που 

εντάσσονται στον ΑΠ 8 επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις συνθήκες τις τρέχουσας οικονομικής κρίσης που 

επιδρά στην ρευστότητα και στην δανειοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων που ενισχύονται (και 

επιβαρύνθηκε περαιτέρω από το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή ελέγχου στην κίνηση 

κεφαλαίων το 2015), με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη ενός απροσδιόριστου αριθμού εγκεκριμένων 

επενδυτικών σχεδίων από τους δικαιούχους. 

Ήπειρος: Δυσχέρειες εντοπίζονται στην υλοποίηση μικρού αριθμού έργων του ΑΠ 3 

λόγω καθυστερήσεων των απαλλοτριώσεων ή της κατασκευής υποστηρικτικών έργων 

από τους φορείς υλοποίησης. Στον ΑΠ 6 παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες δημοπράτησης υποέργων προμηθειών. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το έργο 

JESSICA, οι προδιαγραφές του οποίου, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

αλλά και τις τρέχουσες αρνητικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθιστούσαν εξ αρχής 

επισφαλή την δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης 

 

Αναθεωρήσεις ΕΠ 

Η αναθεώρηση του προγράμματος έγινε σε 3 συνεδριάσεις και επικεντρωνόταν στα παρακάτω θέματα 

ανα συνεδρίαση: 

 Τον Ιούλιο του 2011 λόγω των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε 

στην Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του ΕΠ που αφορούσε στην αναθεώρηση  του 

Χρηματοδοτικού Πίνακα Στις 3/10/2011 με την απόφαση Ε(2011) 6979της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση 

 Εντός του 2012, προτάθηκε η 2η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορούσε τόσο στο 

κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του (προυπολογισμός, κοινοτική 

συμμετοχή). Στις 11/12/2012 με την απόφαση Ε(2012)9521 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ. Η αναγκαιότητα προέκυψε από τη διαφοροποίηση του 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούσε η χώρα και τις ανάγκες που προέκυψαν 

από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, από τις καθυστερήσεις και 

δυσκολίες στην υλοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών παρεμβάσεων και από την 

υπερδέσμευση σε κάποιους Άξονες Προτεραιότητας και κυρίως σε εκείνους που σχετίζονταν με 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας λόγω της ανάγκης στήριξης της 

εθνικής προσπάθειας αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας 

 Εντός του έτους 2015, προτάθηκε η 3η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορούσε στο 

χρηματοδοτικό σχέδιο και την κατανομή του στους ΑΠ. Με την Απόφαση C(2015) 9769 final/21-

12-2015 της Επιτροπής εγκρίθηκε . Στόχος της αναθεώρησης ήταν η αποδοτική ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων για κάθε Περιφέρεια, καθώς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας των 

διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και τέλος η ελαχιστοποίηση των πρόσθετων εθνικών πόρων που 

ενδεχομένως θα απαιτούνταν, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα έργα. Προς το σκοπό 

αυτό έγινε μεταφορά πόρων Κοινοτικής Συνδρομής μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας του 

Προγράμματος, χωρίς να θιγούν οι  κρίσιμοι αναπτυξιακοί τομείς για κάθε Περιφέρεια. 

Παράλληλα πόροι κατευθύνθηκαν προς τομείς καίριους για την ανάπτυξη των Περιφερειών, με 
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ιδιαίτερη εστίαση σ’ εκείνους τους τομείς και τα αντίστοιχα έργα, η επιλεξιμότητα των οποίων 

μεταβάλλεται στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση 

αναθεώρησης του ΕΠ η απόφαση Ε(2007) 5332 τροποποίηθηκε ως εξής: 

1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που 

χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως υπολογίστηκε με βάση 

την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 1.105.000.000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 100%. 

2. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που 

χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος στις περιφέρειες που 

καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης, όπως υπολογίστηκε με βάση την  επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη, ορίζεται σε 738.000.000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ορίζεται σε 100%. 

3. Η πίστωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην περιφέρεια που 

καλύπτεται από μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται σε 367.000.000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 100%. 

4. Το εθνικό ισοδύναμο ορίζεται σε 0 ευρώ. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική αποτύπωση των τροποποιήσεων του ΠΕΠ. 

 

Α/Α 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠ 

1.  
Αρχική απόφαση έγκρισης Προγράμματος: E(2007) 5332/26-10-2007 έγγραφο 
της ΕΕ 

2.  
Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος: Ε(2011) 6979 / 3.10.2011 έγγραφο 
της ΕΕ 

3.  
Έγκριση 2ης αναθεώρησης Προγράμματος: Ε(2012)9521/ 11.12.2012 έγγραφο 
της ΕΕ 

4.  
Έγκριση 3ης αναθεώρησης Προγράμματος: C(2015) 9769 final/21-12-2015 
έγγραφο της ΕΕ 

 

 

1.8.1.2 Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ ανω του 25% σε σχέση με τους στόχους 
που είχαν τεθεί 

 

Είκοσι πέντε (25) δείκτες κορμού παρουσιάζουν αποκλίσεις άνω του 25% . Από αυτούς 16 

παρουσιάζουν υπέρβαση και οι 9 υστέρηση άνω του 25%.  
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Α) Υπέρβαση >25% άνω του στόχου 

ΑΠ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 
ΕΚΡΟΩΝ/ 

ΚΟΡΜΟΥ 
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16) 

4 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 34) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) ΚΩΔ. 30 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (οδικής προστασίας) (αριθμός) (ΚΩΔ. 31) 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί) (αριθμός) (ΚΩΔ. 36) 

6 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός ωφελουμένων μαθητών (αριθμός) (ΚΩΔ. 37) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 7) 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχειρήσεων   ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 7 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 9 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων (αριθμός) ΚΩΔ. 5 

8 ΚΟΡΜΟΥ Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

8 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός) ΚΩΔ. 6 

9 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός  έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (ΚΩΔ. 7) 

9 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός  έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (ΚΩΔ. 8) 

10 ΚΟΡΜΟΥ 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης)από ΜΜΕ (ΚΩΔ. 9) 

11 ΚΟΡΜΟΥ Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

 

Α) Υστέρηση  <25% άνω του στόχου 

ΑΠ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 
ΚΟΡΜΟΥ / 
ΕΚΡΟΩΝ 

Αριθμός έργων μεταφορών κωδ. 13 

4 ΚΟΡΜΟΥ Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (αριθμός) (ΚΩΔ. 25) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων (πρόληψης κινδύνων) (αρ.) ΚΩΔ 31 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων τουρισμού (αρ.) (ΚΩΔ. 34) 

5 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων (υγεία) (αριθμός) (ΚΩΔ. 38) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Κωδ. 4) 

7 ΚΟΡΜΟΥ Αριθμός έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 8) 

8 ΚΟΡΜΟΥ 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης) (αριθμός) ΚΩΔ. 35 

8 
ΚΟΡΜΟΥ / 
ΕΚΡΟΩΝ 

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν 

 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             36 

 

Ανά Άξονα Προτεραιότητας οι δείκτες που αποκλίνουν άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που 

είχαν τεθεί έχουν ως ακολούθως: 

 

ΑΠ 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης εκροών  «Βελτίωση –κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας 

(Επαρχ.  Δίκτυο) (χλμ.) (ΚΩΔ. 2006)»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 41% που 
οφείλεται στη συμμετοχή στον άξονα των  έργων γεφυρών  από την προηγούμενη ΠΠ τα οποία 
και ολοκληρώθηκαν στην τρέχουσα ΠΠ και επομένως υπήρξε αρχική υποεκτίμηση της τιμής 
στόχου. 

 
2. Δείκτης αποτελέσματος  «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη (αριθμός) (ΚΩΔ. 501)»: Στον προβλεπόμενο στόχο  που 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 26% επιπλέον των προγραμματισμένων,  συνέβαλλαν  και τα  4 
έργα γέφυρες από την προηγούμενη ΠΠ (2000-2006 που ολοκληρώθηκαν  και τελικά μέρος των 
δημιουργουμένων θέσεων αποτιμήθηκε  στην τρέχουσα ΠΠ 

 

 

ΑΠ 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16)»: 

Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 50%  που οφείλεται στο γεγονός ότι   στη τιμή 
υλοποίησής του συνέβαλαν  και έργα-γέφυρες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 
τα οποία ολοκληρώθηκαν και αποτιμήθηκαν  μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Για τον 
λόγο αυτό υποεκτιμήθηκε και η αρχική τιμή στόχος.  

 
2. Δείκτης εκροών «Βελτίωση –κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας 

(Επαρχ.  Δίκτυο) (χλμ.) (ΚΩΔ. 2006)»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 61%  που 
οφείλεται στο γεγονός ότι   στη τιμή υλοποίησής του συνέβαλαν  και έργα-γέφυρες από την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο , τα οποία ολοκληρώθηκαν και αποτιμήθηκαν  μέσα σε 
αυτή την προγραμματική περίοδο. Για τον λόγο αυτό υποεκτιμήθηκε και η αρχική τιμή στόχος.  
 

3. Δείκτης αποτελέσματος « Αναβάθμιση οδικού δικτύου (%) (ΚΩΔ.2019)»: Καταγράφεται 
υπέρβαση του στόχου κατά 58% και οφείλεται στο γεγονός ότι   στη τιμή υλοποίησής του 
συνέβαλαν  και έργα-γέφυρες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , τα οποία 
ολοκληρώθηκαν και αποτιμήθηκαν  μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Για τον λόγο 
αυτό υποεκτιμήθηκε και η τιμή στόχος.  
 

4. Δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της πράξης (ισοδύναμα ανθωποέτη) (αριθμός) (ΚΩΔ. 501)»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου 
κατά 54% και οφείλεται κυρίως  στην υλοποίηση  έργων γεφυρών από την προηγούμενη 
προγραμματική των οποίων οι δείκτες (ή ένα μέρος του ) αποτιμήθηκε σε αυτή τη περίοδο. Ο 
δείκτης αυτός σχετίζεται και με τον δείκτη 16 που παρουσιάζει υπέρβαση για τον ίδιο λόγο. 
 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών (Κωδ. 13)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου 

κατά 32% και οφείλεται σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων (απεντάξεις) που ήταν 
ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, λόγω υπερδέσμευσης του Άξονα μετά 
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την τελευταία αναθεώρηση. Σημειώνεται όμως ότι τα έργα υλοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους 
και άρα θα πρέπει να αποτιμηθεί η συμβολή τους στο Ε.Π. της Περιφέρειας 
 

2. Δείκτης κορμού «Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός) (ΚΩΔ.2301)»:Καταγράφεται υστέρηση 
στόχου κατά 50% που όμως δεν είναι ακριβής . Απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ένα έργο 
(ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ)  για διαχειριστικούς λόγους (λόγω 
υπερδέσμευσης του άξονα), το οποίο  όμως είναι ολοκληρωμένο. Άρα η τιμή υλοποίησης στην 
πραγματικότητα είναι 3 και το ποσοστό υλοποίησης 75%.  
 

Οι αποκλίσεις των παραπάνω δεικτών οφείλονται στην απένταξη για διαχειριστικούς λόγους μεγάλου 

αριθμού έργων καθώς λόγω της τελευταίας αναθεώρησης μηδενίστηκε η εθνική συμμετοχής και ως εκ 

τούτου το συνολικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων παρότι πλέον 

καλύπτονται από εθνικούς πόρους συμβάλει στην τελική υλοποίηση των δεικτών της Περιφέρειας. 
 

 

ΑΠ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού  Αριθμός έργων τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 34)»: Καταγράφεται υπέρβαση του 

στόχου κατά 50% και οφείλεται στο γεγονός ότι  τελικώς εντάχθηκε μεγαλύτερος  αριθμός 
έργων από τον καταρχήν προβλεπόμενο,  που εκτιμήθηκε ότι θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη 
της περιοχής. Τα έργα υλοποιήθηκαν. 
 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

(αριθμός) (ΚΩΔ. 25)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 61%. Η σημαντική υστέρηση 
οφείλεται στην αφαίρεση πράξεων για διαχειριστικούς λόγους από το ΕΠ, τόσο σε 
προγενέστερο χρόνο όσο και κατά την εξυγίανση του. Οι πράξεις αυτές έχουν μεταφερθεί  στο 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ή στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.  

 

ΑΠ 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) ΚΩΔ. 30»: 

Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 91%. Η υπέρβαση του δείκτη οφείλεται κυρίως στο 
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,  το οποίο παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, 
έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες και την αγορά, με απτά αποτελέσματα στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς 
υπήρξε αρχική υποεκτίμηση του στόχου. 

 
2. Δείκτης αποτελέσματος  «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης 

αστικής ανάπτυξης (αριθμός) ΚΩΔ. 9202: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 621%,  η οποία 
οφείλεται στην υλοποίηση  έργων όπως  υδρεύσεις και αποχετεύσεις που τελικά αυξάνουν το 
αρχικό όριο της Περιοχής παρέμβασης καθώς  το όφελος  για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμός 
δεν περιορίζεται στην στενή περιοχή εκτέλεσης του έργου αλλά εκτείνεται ευρύτερα. 

 
3. Δείκτης αποτελέσματος «Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh) ΚΩΔ. 

3420»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 146%. Η υπέρβαση του δείκτη οφείλεται 
κυρίως στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας,  οι οποίες παρά την αρνητική οικονομική 
συγκυρία, έτυχαν μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες και την αγορά, με απτά αποτελέσματα 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς 
έγινε αρχική υποεκτίμηση του στόχου. 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             38 

 
4. Δείκτης αποτελέσματος   «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμός) ΚΩΔ. 501»: Καταγράφεται υπέρβαση του 
στόχου κατά 100%. Η υπέρβαση του δείκτη οφείλεται κυρίως στις δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, όπως έχει ανεφερθεί ανωτέρω. 

 
5. Δείκτης αποτελέσματος  «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Βασικές 

Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του 
πληθυσμού της Περιφέρειας) ΚΩΔ. 4211»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 153%. Η 
θετικά μεγάλη απόκλιση οφείλεται κυρίως σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου λόγω της μη 
αναμενόμενης, αλλά τελικά σημαντικά αυξανόμενης ζήτησης για  χρήση του Διαδικτύου από 
τους πολίτες. 

 
6. Δείκτης αποτελέσματος  «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες  

Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των πολιτών και είναι Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών υπηρεσιών) (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας) (ΚΩΔ. 
4214)»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 38%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως σε 
υποεκτίμηση της τιμής στόχου, όπως ανωτέρω. 

 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων (πρόληψης κινδύνων) (αρ.) ΚΩΔ 31»: Καταγράφεται υστέρηση 

στόχου κατά 93%. Χρηματοδοτήθηκε 1 Πράξη έναντι στόχου 15 (κάλυψη στόχου κατά 6,7%). Η 
υστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανάκληση αποφάσεων ένταξης λόγω υπερδέσμευσης 
του άξονα (για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος σε 
συνέχεια και της τελευταίας αναθεώρησης). Σημειώνεται όμως ορισμένα από αυτά τα έργα 
υλοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους και άρα θα πρέπει να αποτιμηθεί η συμβολή τους  στην 
τελική επίτευξη του δείκτη για την Περιφέρεια. 

 
2. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων Τουρισμού»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 57%. 

Χρηματοδοτήθηκαν 3 Πράξεις έναντι στόχου 7 (κάλυψη στόχου κατά 42,9%). Η υστέρηση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανάκληση αποφάσεων ένταξης λόγω υπερδέσμευσης του άξονα 
(για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος). Σημειώνεται ότι 
όμως ορισμένα από αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους και άρα θα πρέπει να 
αποτιμηθεί η συμβολή τους  στην τελική επίτευξη του δείκτη για την Περιφέρεια. 

 
3. Δείκτης κορμού  «Αριθμός έργων (υγεία) (αριθμός) (ΚΩΔ. 38)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου 

κατά 31% Χρηματοδοτήθηκαν 11 Πράξεις έναντι στόχου 16 (κάλυψη στόχου κατά 68,8%). Η 
υστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανάκληση αποφάσεων ένταξης λόγω υπερδέσμευσης 
του άξονα (για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος ). 
Σημειώνεται όμως οτι  αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους και επομένως  θα 
πρέπει να αποτιμηθεί η συμβολή τους  στην επίτευξη του δείκτη. (Διευκρινίζεται ότι στην τιμή 
στόχο 16 περιλαμβάνεται  και ένα έργο phasing (το νοσοκομείο Χαλκίδας),  το οποίο αναμένεται 
να προσμετρήσει στον δείκτη  αφού εγκριθεί ως «Μεγάλο Έργο»).   

 
4. Δείκτης εκροών  «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (αριθμός) ΚΩΔ. 

9004»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 60% Δημιουργήθηκαν  ή αναβαθμίστηκαν 107 
κλίνες έναντι στόχου 265 (κάλυψη στόχου κατά 40,4%). Η υστέρηση οφείλεται στο γεγονός  ότι 
στην τιμή στόχο δεν περιλαμβάνεται  η εκροή που θα έχει ένα Μεγάλο έργο phasing ( το 
Νοσοκομείο Χαλκίδας), το οποίο θα ολοκληρωθεί την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, και 
άρα η τιμή υλοποίησης αφορά στα ολοκληρωμενα εργα. 

 
5. Δείκτης εκροών «Υποδομές Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας (αριθμός)  KΩΔ. 9006»: 

Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 90%.  Υλοποιήθηκε 1 παρέμβαση έναντι στόχου 10 
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(κάλυψη στόχου κατά 10%). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή στόχο περιλαμβάνεται και ένα έργο 
phasing (γεροντολογικό κέντρο στο Δήλεσι), που θα ολοκληρωθεί στο  Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 (το Κέντρο Γεροντολογίας). Η 
υστέρηση επιπλέον  οφείλεται και σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων.  

 
6. Δείκτης εκροών «Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος (αριθμός) KΩΔ. 1039»: 

Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 98%. Χρηματοδοτήθηκε  τελικά απο το ΠΕΠ 1 Πράξη  
(κάλυψη στόχου κατά 2,5%). Η υστέρηση του δείκτη οφείλεται στην μεταφορά έργων, για 
διαχειριστικούς λόγους, στο Πρόγραμμα στο ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013». Υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των παραπάνω έργων , και άρα θα πρέπει να 
αποτιμηθούν στην τελική επίτευξη του δείκτη για την Περιφέρεια 

 
7. Δείκτης εκροών «Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ.)  ΚΩΔ. 1033»: Καταγράφεται υστέρηση 

στόχου κατά 88%. Κατασκευάστηκαν 3 χλμ.  έναντι στόχου 25 (κάλυψη στόχου κατά 12%). Η 
υστέρηση οφείλεται στην μεταφορά έργων (με συνολικό μήκος δικτύου μεγαλύτερου του 
ανωτέρω στόχου), για διαχειριστικούς λόγους, στο ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013». Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο συνολικό μήκος του δικτύου που κατασκευάστηκε στην 
Περιφέρεια απλά άλλαξε το Πρόγραμμα χρηματοδότησης και άρα θα πρέπει να αποτιμηθεί 
αθροιστικά η  συμβολή του  στην Περιφέρεια. 

 
8. Δείκτης εκροών «Κτιριακές υποδομές σύγχρονου πολιτισμού (αριθμός) ΚΩΔ.9407»: 

Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 50%. Χρηματοδοτήθηκε 1 Πράξη έναντι στόχου 2 
(κάλυψη στόχου κατά 50%). Η Υστέρηση οφείλεται στο ότι στην τιμή στόχο περιλαμβανόταν και 
ένα έργο phasing ( Μουσείο Αρέθουσας στη Χαλκίδα), το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας 2014 – 2020,  που θα αποτιμηθεί στην επόμενη προγραμματική. 

 
9. Δείκτης εκροών «Μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ (αριθμός) (ΚΩΔ. 1099)»: Καταγράφεται υστέρηση 

στόχου κατά 35%. Χρηματοδοτήθηκαν 13 Πράξεις έναντι στόχου 20 (κάλυψη στόχου κατά 65%). 
Η υστέρηση οφείλεται κυρίως  σε ανακλήσεις  για διαχειριστικούς λόγους, λόγω 
υπερδέσμευσης του Άξονα μετα την τελευταία αναθεώρηση. 

 
10. Δείκτης αποτελέσματος«Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ (KW) (ΚΩΔ 3409)»: Καταγράφεται υστέρηση κατά 91%  που οφείλεται κυρίως στην  
σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας από 
τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», λόγω της δυσκολίας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής των ΟΤΑ, 
δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας. 
 

Οι αποκλίσεις των παραπάνω δεικτών οφείλονται στην απένταξη για διαχειριστικούς λόγους μεγάλου 

αριθμού έργων καθώς λόγω της τελευταίας αναθεώρησης μηδενίστηκε η εθνική συμμετοχής και ως εκ 

τούτου το συνολικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων παρότι πλέον 

καλύπτονται από εθνικούς πόρους συμβάλει στην τελική υλοποίηση των δεικτών της Περιφέρειας. 
 

 

ΑΠ 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (οδικής προστασίας) (αριθμός) (ΚΩΔ. 

31)»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 43% καθώς υλοποιήθηκαν 10 έργα πρόληψης 
κινδύνων  υπερκαλύπτοντας τον  προγραμματικό στόχο  που ήταν 7 έργα. Λόγω του 
γεωγραφικού αναγλύφου της Περιφέρειας και δεδομένων των διατιθέμενων πόρων κρίθηκε 
επιβεβλημένη  η υλοποίηση περισσότερων  έργων από τα καταρχήν προβλεπόμενα τα οποία 
και ολοκληρώθηκαν συμβάλλοντας στην ασφάλεια των μετακινήσεων στην Περιφέρεια. 
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2. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί) (αριθμός) (ΚΩΔ. 36)»: Η 
υπέρβαση κατά 47% του στόχου οφείλεται στην δυνατότητα  υλοποίησης μεγαλύτερου αριθμού 
έργων από τον καταρχήν προγραμματισμένο,   με μικρό κόστος καθώς αφορούσαν σε  
προμήθεια εξοπλισμού  των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας. 
 

3. Δείκτης κορμού «Αριθμός ωφελουμένων μαθητών (αριθμός) (ΚΩΔ. 37)»: Η υπέρβαση κατά 
241% του στόχου οφείλεται στο ότι οι ωφελούμενοι μαθητές  τελικά ανήλθαν σε  13.920 
μαθητές καλύπτοντας τον στόχο των  4.088 μαθητών, καθώς στον στόχο συνέβαλε και η πράξη 
με κωδικό 446766 και τίτλο «Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα Διενέργεια μαθητικού 
διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα 
σχολεία» του ΚΘΠ 69.   

 

ΑΠ 7 « Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας» 

 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 7)»: Η τιμή επίτευξης 

υπερβαίνει κατά 47%. Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη οφείλεται  στο μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων που τελικά  επωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα εργαλεία, καθώς η οικονομική 
συγκυρία αλλα και η αυξανόμενη ανεργία που επέφερε η κρίση,  συνέβαλαν στην  να αυξηθεί 
σημαντικά η  ζήτηση για στήριξη της  λειτουργίας των  επιχειρήσεων.  

 
2. Δείκτης εκροών «Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται (ΚΩΔ. 3202)»: Η 

υπέρβαση της τιμής του δείκτη κατά 59% οφείλεται τόσο στην οικονομική συγκυρία όσο και 
στην αυξανόμενη ανεργία που επέφερε η κρίση, και  η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες 
στήριξης της  λειτουργίας  υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2007-2013.  

 
3. Δείκτης εκροών «Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός) (ΚΩΔ. 3205)»: Υπέρβαση 

του  στόχου κατά 62% η οποία οφείλεται στο ότι υλοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων στον 
τομέα του τουρισμού σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί και αφορά κυρίως σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον συνδέεται και με τον δείκτη "Αριθμός έργων επιχειρήσεων " που επίσης  
παρουσιάζει υπέρβαση. 

 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 8)»: 

Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 79% και οφείλεται στην απένταξη μεγάλου αριθμού 
δικαιούχων, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης ή της μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Ο δείκτης συνδέεται 
με συγκεκριμένη ΘΠ, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκε σημαντικός αριθμός ΜΜΕ αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν υφιστάμενες που δεν εμπίπτουν στον εν λόγω δείκτη (βλ. δείκτη 
7 όπου παρατηρήθηκε υπέρβαση). 
 

2. Δείκτης εκροών «Νέες επιχειρήσεις από επιδοτούμενα προγράμματα ΚΩΔ. 3203»: 
Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 51% και οφείλεται στην αδυναμία ολοκλήρωσης των 
επιχειρηματικών σχεδίων λόγω και της οικονομικής κρίσης ή της μη τήρησης των συμβατικών 
τους υποχρεώσεων. 

 
3. Δείκτης εκροών «Νέες τουριστικές κλίνες (αριθμός) (ΚΩΔ. 3206)»: Καταγράφεται υστέρηση 

στόχου κατά 73% και οφείλεται στην αδυναμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων 
λόγω  της οικονομικής κρίσης (π.χ. αδυναμία κάλυψης ιδίας συμμετοχής) ή της μη τήρησης των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων. Επίσης συνδέεται άμεσα και με τον δείκτη «αριθμός έργων 
επιχειρήσεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας» ο οποίος παρουσίασε υστέρηση. 
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ΑΠ 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού « Αριθμός έργων επιχειρήσεων   ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 7»: Καταγράφεται 

υπέρβαση  στόχου κατά 444%, η οποία οφείλεται  στο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που 
ωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα εργαλεία από το αναμενόμενο, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας  αλλά και της αυξανόμενης ανεργίας που επέφερε η κρίση, και  η οποία δημιούργησε 
αυξημένες ανάγκες στήριξης της  λειτουργίας  επιχειρήσεων.  
 

2. Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (αριθμός)  ΚΩΔ. 
9»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 223%. Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη οφείλεται  
στο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων από τον αναμενόμενο, οι οποίες ωφελήθηκαν από τις 
δράσεις και τα εργαλεία, λόγω τόσο της οικονομικής συγκυρίας όσο και της αυξανόμενης 
ανεργίας που επέφερε η κρίση, και  η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στήριξης της  
λειτουργίας  επιχειρήσεων.  

 
3. Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων 

(αριθμος) κωδ 5»: Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη κατά 27% οφείλεται   στη μεγαλύτερη 
ζήτηση που είχε η δράση από την αναμενόμενη λόγω: 1) της αύξησης της εξωστρέφειας των 
ερευνητικών κέντρων, 2) της αύξησης των νέων και μορφωμένων ανθρώπων που ασχολούνται 
με την ερεύνα, 3) της δημοσιότητας του προγράμματος και 4) των επαφών με φορείς εκτός 
περιφέρειας και μέσω διμερών συνεργασιών. 
 

4. Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός) ΚΩΔ. 
6»: Καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή υπερκάλυψη της τιμής στόχου (κατά 280%), η οποία 
οφείλεται στην μεγαλύτερη ζήτηση  " έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών 
ινστιτούτων", λόγω: 1) της αύξησης της εξωστρέφειας των ερευνητικών κέντρων, 2) της αύξησης 
των νέων και μορφωμένων ανθρώπων που ασχολούνται με την ερεύνα, 3) στη δημοσιότητα του 
προγράμματος, 4) στις επαφές με φορείς εκτός περιφέρειας και μέσω διμερών συνεργασιών.  
 

5. Δείκτης εκροών «Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται – ΓΓΒ, 
Εμπόριο, Τουρισμός (αριθμός)  ΚΩΔ. 3201»: Υπέρβαση του στόχου κατά 171%, η οποία 
οφείλεται στο ότι υλοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων στον τομέα της βιομηχανίας, του 
εμπορίου και του τουρισμού σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί και κυρίως σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Συνδέεται και με τον δείκτη «Αριθμός έργων επιχειρήσεων  ΜΜΕ» που 
παρουσιάζει υπέρβαση. 

 
6. Δείκτης  αποτελέσματος «Νέες θέσεις εργασίας (μικτές) που δημιουργούνται από την ενίσχυση 

των επιχειρήσεων (αριθμός) (ΚΩΔ. 9)»: Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη κατά 223% οφείλεται  
στο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα εργαλεία από το 
αναμενόμενο, λόγω τόσο της οικονομικής συγκυρίας όσο και της αυξανόμενης ανεργίας που 
επέφερε η κρίση, και  η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στήριξης της  λειτουργίας  
επιχειρήσεων. 

 
7. Δείκτης  αποτελέσματος «Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται  % ΚΩΔ. 3210»: Η υπέρβαση 

της τιμής του δείκτη κατά 1400% οφείλεται στο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που 
ωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα εργαλεία από το αναμενόμενο, λόγω τόσο της οικονομικής 
συγκυρίας όσο και της αυξανόμενης ανεργίας που επέφερε η κρίση και  η οποία δημιούργησε 
ανάγκες στήριξης  και αναβάθμισης της λειτουργίας των υφιστάμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων.  

 
8. Δείκτης  αποτελέσματος «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της 

πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (αριθμός)  ΚΩΔ. 1»: Ο δείκτης αυτός συνδέεται με 
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τον  δείκτη «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (αριθμός)»  και με 
τον δείκτη «Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός)», ως εκ 
τούτου η υπέρβαση κατά 126% του εν λόγω δείκτη, συνδέεται με την αυξημένη επίτευξη των 
δύο παραπάνω δεικτών. 

 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του 

τουρισμού (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (αριθμός) ΚΩΔ. 35»:  Η 
υστέρηση κατά 100% οφείλεται  κυρίως στο ότι στην τιμή στόχο περιλαμβανόταν και το έργο 
«Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού»,  το οποίο είναι 
τμηματοποιημένο και θα   αποτιμηθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο.   

 
2. Δείκτης κορμού «ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 

60%, καθώς για τη μέτρηση του δείκτη από το ΕΠ ΨΣ» λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 
μοναδικών έργων (τοπικά και οριζόντια). Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται με το πλήθος των έργων 
του ΑΠ8. Ωστόσο, υπερκαλύπτεται λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των έργων του ΑΠ2.  

 
3. Δείκτης εκροών  «Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης 

Καινοτομίας (αριθμός) ΚΩΔ. 3110»: Η υστέρηση του δείκτη κατά 31% οφείλεται στην 
υπερεκτίμηση του στόχου κατά την αναθεώρηση του ΕΠ 

 
4. Δείκτης εκροών  «Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός) ΚΩΔ. 3205»: Η υστέρηση 

του δείκτη κατά 38% οφείλεται στο ότι υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων στο τομέα του 
τουρισμού σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. 

 
5. Δείκτης εκροών  «Νέες τουριστικές κλίνες (αριθμός) ΚΩΔ.3206»: Η υστέρηση του δείκτη κατά 

72% οφείλεται στογεγονός  ότι υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων νεων επιχειρήσεων ή 
επεκτάσεων  στον τομέα του τουρισμού, σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί, σε αντίθεση με 
τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων που είναι σε υπέρβαση. 
 

6. Δείκτης εκροών «Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός) 
ΚΩΔ. 3301»: Η υστέρηση του δείκτη κατά 33% οφείλεται Η υστέρηση οφείλεται  σε ανακλήσεις 
των αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς 
λόγους, λόγω υπερδέσμευσης του άξονα 
 

Οι αποκλίσεις των παραπάνω δεικτών οφείλονται στην απένταξη για διαχειριστικούς λόγους μεγάλου 

αριθμού έργων καθώς λόγω της τελευταίας αναθεώρησης μηδενίστηκε η εθνική συμμετοχής και ως εκ 

τούτου το συνολικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων παρότι πλέον 

καλύπτονται από εθνικούς πόρους συμβάλει στην τελική υλοποίηση των δεικτών της Περιφέρειας. 

 

 

ΑΠ 9 « Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» 

 

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25% 
1. Δείκτης κορμού «Αριθμός  έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (ΚΩΔ. 7)»: Καταγράφεται υπέρβαση 

στόχου κατά 172% και οφείλεται στο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν από τις 
δράσεις και τα εργαλεία, ως αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας,  όσο και της αυξανόμενης 
ανεργίας που επέφερε η κρίση και  η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στήριξης της 
λειτουργίας επιχειρήσεων, όσο και στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας κατά την 
περίοδο 2007-2013.  
 

2. Δείκτης κορμού «Αριθμός  έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (ΚΩΔ. 8)»: Η 
υπέρβαση της τιμής του δείκτη κατά 570% οφείλεται  στο μεγάλο αριθμό νέων επιχειρήσεων 
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που ωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα εργαλεία, η οποία οφείλεται τόσο στην οικονομική 
συγκυρία όσο και στην αυξανόμενη ανεργία που επέφερε η κρίση, και  η οποία δημιούργησε 
αυξημένες ανάγκες στήριξης της  λειτουργίας νέων  επιχειρήσεων.  
 

3. Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης) από ΜΜΕ (ΚΩΔ. 9)»: Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη κατά 
291% οφείλεται  στο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν από τις δράσεις και τα 
εργαλεία από το αναμενόμενο, λόγω τόσο της οικονομικής συγκυρίας όσο και της αυξανόμενης 
ανεργίας που επέφερε η κρίση, και  η οποία συνέβαλλε και στην δημιουργία  θέσεων εργασίας  

 

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25% 

1. Δείκτης κορμού «Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10)»: Καταγράφεται υστέρηση 

στόχου κατά 27%, που  οφείλεται στην  αδυναμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων 

λόγω  της οικονομικής κρίσης . Επίσης και κατά την αναθεώρηση του Ε.Π. η τιμή στόχος 

υπερεκτιμήθηκε με αποτέλεσμα να μη δύναται να καλυφθεί. 

 

Μετρα βελτίωσης της υλοποίησης των ΕΠ 

 

Κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές 

παρεμβάσεις άρσης καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των έργων και απλοποίησης 

διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της 

επίτευξης των στόχων του. Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες παρεμβάσεις: 

Το 2010 συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, ενώ το 2011 τέθηκε σε 

πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Κεντρικού 

Λογαριασμού, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων 

δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  

Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 85335/13-8-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού και Οικονομικών «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για 

την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής – αντικατάσταση 

και κατάργηση της Α.Π.2/51571/0020/30-7-2010 κοινής Υπουργικής απόφασης», (ΦΕΚ 1706/τ.Β΄/14-8-

2015). Με βάση την απόφαση  αυτή δημιουργήθηκε μηχανισμός έτσι ώστε το σύνολο των εισροών του 

ΕΣΠΑ τόσο της περιόδου 2007-2013 όσο και της περιόδου 2014-2020 να διατίθενται άμεσα στους 

δικαιούχους, μέσω αυτού του μηχανισμού. Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού 1839/2015 «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα». 

Θεσμοθετήθηκαν σταδιακά ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων (Νόμοι: 4070/2012, 4146/2013, 4314/2014). 

Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Ν. 3905/2010). 

Ψηφίστηκε νέος νόμος (Ν. 4014/2011) για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με τον οποίο επιχειρείται 

η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ το 2013 

θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

Εκδόθηκαν Υπ. Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. 

Το 2012 περιλήφθηκε στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων η υποχρέωση 

παροχής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής ενώ με ρυθμίσεις του 2013 παρέχεται πλέον η 
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δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη προκαταβολής από τον 

ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων. 

Θεσπίστηκε η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 

ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους 

φορείς διαχείρισης. 

Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών 

ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που 

συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ. 

Συντμήθηκαν οι προθεσμίες δικαστικής επίλυσης διαφορών από το ΣτΕ σε μεγάλα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ εισήχθηκε πλέον για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και η διαδικασία της διαιτησίας (εξωδικαστική επίλυση διαφορών). 

Θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της 

εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),  όπως μείωση του αριθμού υπογραφών 

με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις, κατάργηση απαίτησης για 

προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 31.12.2012, ορισμός της Περιφέρειας ως υπεύθυνης για τη 

διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ κ.ά. 

Παρακάμφθηκαν γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το 

ΕΣΠΑ, με ρυθμίσεις για απαλείψεις υπογραφών, απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της 

υπογραφής, δυνατότητα ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία 

διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. 

Με τις ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω θέματα που είχε διαπιστωθεί ότι 

προκαλούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στην υλοποίηση των πράξεων, όπως έλεγχος ΕΑΑΔΗΣΥ για 

συμβάσεις που ανατίθενται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δημιουργία μητρώου 

εξειδικευμένων στελεχών για την υποστήριξη της επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατάθεση 

ειδικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 

προστασίας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δυνατότητα εκταμίευσης των 

προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, 

μέσω ειδικών τραπεζικών λογαρ`ιασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών 

(Escrow Accounts)» κ.ά. 

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι δαπανών και να προσεγγιστεί ομαλά το κλείσιμο των Ε.Π. 

χωρίς επιβάρυνση Εθνικών πόρων, η ΕΑΣ προχώρησε στην έκδοση σειράς οδηγιών και εγκυκλίων και 

πραγματοποίησε σειρά τεχνικών συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Οδηγίες και οι 

εγκύκλιοι αφορούσαν κυρίως ενέργειες εξυγίανσης των Ε.Π., Παρακολούθηση ανενεργών συμβάσεων 

(sleeping projects), απεντάξεις ανενεργών έργων, Κατάρτιση Ετήσιων Σχεδίων Δράσης δαπανών, 

υποβολή φακέλων μεγάλων έργων, κλπ.. 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»,  

συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 4167/ΕΥΣ531/30-1-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

Συνήλθε σε 5 «συνεδριάσεις», οι οποίες έλαβαν χώρα ως εξής: 

 1η συνεδρίαση στις 14 Μαρτίου 2008 στα Ιωάννινα 

 2η συνεδρίαση, στις 31 Μαρτίου 2009 στο Καρπενήσι   

 3η συνεδρίαση στις 27 Μαΐου 2010 στη Λάρισα 

 4η Συνεδρίασή στις 7 Νοεμβρίου 2012 στα Καμένα Βούρλα 
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 5η Συνεδρίαση στις 2 Οκτωβρίου 2013 στην Αγριά Βόλου 

Σημειώνεται ότι τα έτη 2011, 2014, 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Για την περίοδο 2007-2014 ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

για επείγοντα θέματα, ακολούθησε την γραπτή διαδικασία, σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό 

λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπό την προεδρία της Περιφέρειας Ηπείρου 

πραγματοποιήθηκαν 16 γραπτές διαδικασίες. 

Τα θέματα, για τα οποία ενημερώθηκε αλλά και έλαβε αποφάσεις -όπου απαιτείτο- κατά την διάρκεια 

των συνεδριάσεων και των γραπτών διαδικασιών, ήταν σχετικά με: 

 τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της  

 την στρατηγική και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 

 τις διαδικασίες για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων  

 την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων 

 τις διαδικασίες κατάρτισης και περιεχομένου του επικοινωνιακού σχεδίου για την Δημοσιότητα  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 τα Κριτήρια επιλογής πράξεων για τους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας  

 τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης  

 την πρόοδο εκταμιεύσεων - παρακολούθηση κανόνα ν+3 

 τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 τα Χρηματοδοτικά εργαλεία  

 την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

1.8.2 Θέματα Αξιολόγησης 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 έλαβε χώρα από εξωτερικό αξιολογητή η αξιολόγηση κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΘΕΣΗΠ 2007-2013, αντικείμενο της οποίας αποτέλεσαν τα ακόλουθα: 

Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ, 

Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, 

Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, 

Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων, 

Ε. Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) ερευνών πεδίου), 
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ΣΤ. Συμπεράσματα – Προτάσεις. 

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν τα ακόλουθα Παραδοτέα: 

 Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (2012) 

 Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 2007-2013 (2012). Η 

παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 2ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που 

υποβλήθηκε το 2012 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο 

χρηματοδότησής του.  Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των 

χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και στο περιεχόμενο του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ συνολικά με κύρια 

στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. 

 Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για το 2012 (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) 

 Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 2007-2013 (2013). Η 

παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 3ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που 

υποβλήθηκε το 2013 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο 

χρηματοδότησής του. Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην επιτάχυνση του ρυθμού 

απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην 

κοινωνία και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και 

είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους. εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 

επιτάχυνση και εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου μελλοντικών απωλειών. 

 Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης 

Αξιολόγησης) 

 Συνοπτική Έκθεση Εισροών στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (2012). Η εν 

λόγω έκθεση αποτέλεσε την εισροή του Προγράμματος στην Έκθεση Στρατηγικής 

Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. 

 Εννέα (9) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (2012-2014). Οι εν λόγω 

εκθέσεις παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και 

έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), καθώς και τη συμβολή των υλοποιούμενων έργων 

στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Επίσης περιλάμβαναν και σχετικές προτάσεις για 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. 

 Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης 

Έκθεσης Αξιολόγησης) εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης έρευνες πεδίου τα 

συμπεράσματα των οποίων αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΕΠ 2014-

2020. 

Το 2015 εκπονήθηκε Ανάλυση για την αναθεώρηση βάσει της οποίας έγινε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ 

(2015), η οποία έγινε με σκοπό τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που 

απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο των Προγραμμάτων. 

Το 2014 δημοσιευτήκαν τα αποτελέσματα των 4ων ερευνών πεδίου που διεξήχθηκαν από τον 

ανεξάρτητο Σύμβουλο Αξιολόγησης του ΠΕΠ και οι οποίες ειδικότερα αναφέρονται στα εξής: 
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 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Η έρευνα πεδίου αφορά επιχειρήσεις δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που έχουν έδρα την 

περιφέρεια και οι οποίες σχεδόν στο σύνολο τους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω 

από δέκα άτομα. 

Γεγονός παραμένει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος χορήγησης ενισχύσεων προς ΜΜΕ αναπαράγει και 

συντηρεί ένα παρωχημένο και αναποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο στην χώρα. Θα πρέπει πλέον να 

καθιερωθούν διαδικασίες σχεδιασμού και διαχείρισης των παρεμβάσεων κρατικών ενισχύσεων σε 

Περιφερειακό επίπεδο, βασισμένων σε μια ενδελεχή εκτίμηση και καταγραφή των συγκριτικών 

αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, που θα αποτυπώνονται σε μια σαφή και θεματικά 

στοχευμένη αναπτυξιακή στρατηγική, με περιορισμένο αριθμό σαφώς προσδιορισμένων, 

ποσοτικοποιημένων και μετρήσιμων στόχων, με κύριο γνώμονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την 

καινοτομία και την αειφορική αξιοποίηση του περιβάλλοντος και με όρους πλήρους συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων και των διατιθέμενων πόρων από το σύνολο των 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Tα γενικά συμπεράσματα που αφορούν στις υλοποιούμενες παρεμβάσεις στον τομέα ενίσχυσης της 

προσπελασιμότητας / μεταφορών του ΕΠ ΘΕΣΗΠ 2007-13, παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Κοινής Πολιτικής των Μεταφορών και είναι απόλυτα συμβατές με τους 

αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠ καθώς επίσης και με το ΕΠΕΠ 2007-13.  

Παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινής Πολιτικής των Μεταφορών. 

Με δεδομένη την προτεραιότητα που εκ των πραγμάτων δίνεται στην ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ στα 

πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού, οι προτάσεις των Περιφερειών της ΧΕ θέτουν ως πρώτη 

προτεραιότητα την αναβάθμιση των συνδέσεων των κεντρικών αξόνων των ΔΕΔ-Μ με την Περιφερειακή 

ενδοχώρα, και στην Περιφέρεια Ηπείρου και με τους μεθοριακούς σταθμούς με την Αλβανία. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές υπολειπόμενες απαιτήσεις βελτιώσεων και αναβάθμισης των 

ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών οδικών δικτύων. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου με 

το δίκτυο της Κεντρικής Ελλάδος δεν φαίνεται να προχωρά  στην περίοδο 2014-20. Η περαιτέρω 

ανάπτυξη λιμενικών υποδομών υποδοχής τουριστικής ζήτησης (κρουαζιέρα, τουριστικά σκάφη) είναι η 

απόλυτα αναγκαία   προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Οι κατευθύνσεις που 

αφορούν την ενίσχυση της διατροπικότητας χαρακτηρίζονται από υστέρηση στο σύνολο της ΧΕ πλήν 

ίσως της  Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ωστόσο, η γενική εικόνα χαρακτηρίζεται από μερικότητα και 

καθυστέρηση στο μεγαλύτερο μέρος της ΧΕ. Με δεδομένο ότι τα θέματα της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης και της βιώσιμης κινητικότητας διαχειριστικά θα αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη 

προγραμματική περίοδο από τα ΠΕΠ, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί με έμφαση η επιτακτικότητα 

της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενεργοποίησης των μεγαλύτερων τουλάχιστον αστικών κέντρων των 

3 Περιφερειών στην κατεύθυνση αυτή. 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Τα αποτελέσματα της Έρευνας Πεδίου αναδεικνύουν τα  κρίσιμα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την προετοιμασία των τριών ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-20. Ειδικότερα 
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αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργίας χώρων πράσινου, στάθμευσης και γενικότερα στην αδυναμία 

σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων.  

Οι παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΣΗ περιορίσθηκαν  στην επίλυση σημειακών 

προβλημάτων καθώς το το ΠΕΠ αποτέλεσε μία απλή πηγή χρηματοδότησης.  Στο επίπεδο του 

σχεδιασμού απαιτείται  λοιπόν μια σαφώς διατυπωμένη λογική της παρέμβασης για συγκεκριμένες 

αστικές περιοχές, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ο Γενικός Κανονισμός των ΕΔΕΤ της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 προτείνει την  επιλογή εργαλείων, όπως η «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ/CLLD) ή η «Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση» (ΟΧΕ/ΙΤΙ), 

ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των αστικών περιοχών , αλλά ταυτόχρονα να 

προωθηθούν νέες διαδικασίες (συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, συμμετοχή των «αστικών αρχών») στον 

σχεδιασμό των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. 
 

 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν στις ελλείψεις υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, 

βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων καθώς επίσης και στις υπολειπόμενες εργασίες διαχείρισης 

αστικών αποβλήτων. 

 

1.8.3 Παρακολούθηση της Στρατηγηκής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος 

Στόχοι εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την κατάρτιση των ΠΕΠ 2007-2013 

και το Νομικό της Πλαίσιο. 

Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων 

και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται, κατά 

ουσιαστικό και διαφανή τρόπο, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης 

των σχεδίων και προγραμμάτων, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το 

νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση είναι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η 

οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006, για 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β’ 1225).  

Βασικός στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατά την κατάρτιση των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ήταν 

αφενός η εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του 

προγράμματος αφετέρου η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις 

διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων /δράσεων και έργων. 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των ΠΕΠ, όπως παρουσιάστηκε στις αντίστοιχες Στρατηγικές 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε 

ποιοτικό επίπεδο και όχι ποσοτικό, καθώς τα θεματικά πεδία των παρεμβάσεων στα προγραμματικά 

κείμενα δεν αναλύονται σε κατηγορίες εξειδικευμένων πράξεων/έργων, έτσι ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα για εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των προγραμμάτων σε σχέση 

με τους περιβαλλοντικούς τομείς που αναφέρονται στην ΚΥΑ 107017/5.9.2006. 

Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 
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 Α. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της 4ης 

προγραμματικής περιόδου αποτελέσαν τα εξής: 

 Οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Η προετοιμασία και 

εξειδίκευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων απαιτούσε 

την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων 

με βάση την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή 

δυσμενών επιπτώσεων στους σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς 

 Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, η οποία στόχευε 

στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής προτάσεων. Η 

εξειδίκευση των κριτηρίων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων 

και κατευθύνσεων της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος σε συνάρτηση με την 

κατηγορία πράξης, που προκηρύσσεται, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πράξης με την 

εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία  

 Η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών. Το κύριο εργαλείο για την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ ήταν η χρησιμοποίηση 

κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με τους οποίους αποτυπώνεται στο χρόνο η 

περιβαλλοντική κατάσταση. Κύρια πηγή στοιχείων για την επεξεργασία και την εξέλιξη τέτοιων 

δεικτών αποτέλεσε το ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ. 

 Οι δείκτες των ΠΕΠ  είχαν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ αλλά και τους 

περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας. Βασικός στόχος των 

περιβαλλοντικών δεικτών ήταν να αποτυπώνουν με ακρίβεια και σαφήνεια τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της υλοποίησης των ΠΕΠ 2007-2013. Για την επιλογή των δεικτών κύριο σημείο 

αναφοράς αποτέλεσε η δυνατότητα τροφοδότησης από τους αντίστοιχους Δικαιούχους ή/ και 

τα υπάρχοντα δίκτυα μέτρησης. 

Β. Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΠΕΠ 20017-2013 

 Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των ΠΕΠ 2007-2013 ήταν 

ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων 

Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) που συμμετείχαν 

στο ΕΠ. 

 Η συλλογή της περιβαλλοντικής πληροφορίας (π.χ. δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης) 

έγινε από την ΔΑ ή από τον φορέα στον οποίο είχε εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα π.χ. ΕΔΑ ή 

ΕΦΔ. Ο αρμόδιος φορέας ήταν υπεύθυνος για τη μέριμνα της συγκέντρωσης των σχετικών 

πληροφοριών από τους δικαιούχους, που ανέλαβαν την υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο 

του ΕΠ προγράμματος με τη χρήση στοιχείων και από θεσμοθετημένους μηχανισμούς 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και θορύβου του ΥΠΕΚΑ, της ποιότητας των επιφανειακών, θαλάσσιων και υπόγειων 

υδάτων, αλλά και των πορισμάτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

 Η περιβαλλοντική παρακολούθηση διεξήχθη μέσω των ετήσιων εκθέσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ 2007-2013 αποστάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ για την εξέταση αυτών και τη 
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δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ19883/2008 (ΦΕΚ 

1957Β)/2008) σύστασή της και ορισμού των αρμοδιοτήτων της. 

 Η πρώτη ετήσια έκθεση αφορούσε στο έτος 2008, συμπεριλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα 

εντός του 2007. 

 Δεν προβλεπόταν η υποβολή των εκθέσεων αυτών μέσω του συστήματος πληροφορικής για την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και κάθε Κ-Μ (βάση SFC). 

Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ 2007-2013 από την Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ –ΥΠΕΚΑ (νυν Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος) 

Η Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ παραλάμβανε και αξιοογούσε τις ετήσιες εκθέσεις των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 

2007-2013, προκειμένου να διασφαλίζεται, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, η τήρηση των 

προβλεπόμενων στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, σχετικά με την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, δημοσιοποιούσε τα 

σχετικά αποτελέσματα. 

Βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 είναι τα εξής: 

 Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ, που υποβλήθηκαν για την 

περίοδο 2007-2013, καταρτίστηκαν σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης». 

 Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, οι εκθέσεις δεν παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις. 

Για κάθε ΠΕΠ είχε παρακολουθηθεί ένα σύνολο δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που 

αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών 

συνιστωσών. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 

ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε η εκτίμηση όλων των Αξόνων και περιβαλλοντικών 

συνιστωσών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΣΜΠΕ των ΠΕΠ.  

 Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάστηκε, συχνά, 

ανομοιογένεια ανά διοικητική Περιφέρεια, δηλαδή παρακολουθούνταν διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνιστώσες, μεταξύ ομοίων Αξόνων, ανά χωρική ενότητα. Αυτό, εν μέρει, 

αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες μπορεί να ανήκουν σε 

διαφορετικούς στόχους («Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»). 

Θα ήταν σκόπιμο να είχαν παρακολουθεί όλες οι συνιστώσες μέσω περιβαλλοντικών δεικτών, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προέκυπτε από τους στόχους του εγκεκριμένου 

προγραμματικού κειμένου και την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΣΜΠΕ. 

 Στο επίπεδο των δεικτών, που είχαν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των 

Π.Ε.Π., είχαν γίνει τροποποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούσαν στα έτη 

2007 – 2008. Με δεδομένο ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι 

αλλαγές περιορισμένης έκτασης ήταν αναμενόμενες, όταν συνοδευόταν από σχετική 

τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης. 

 Ουσιαστική αδυναμία των εκθέσεων αποτελούσε ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου 

των δεικτών. Σημειώνεται ότι υπήρχαν δείκτες με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στα 

εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα, χωρίς τα σχετικά δεδομένα να αναφέρονται στις Εκθέσεις 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 
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 Η χρήση των κατάλληλων "δεικτών κορμού" στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οδηγούσε 

σε σαφή συμπεράσματα για τις σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προγραμμάτων 

στο Περιβάλλον. 

 Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ θεωρήθηκε σημαντική και συνεχίστηκε 

τόσο για τις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις όσο και για τις Προσκλήσεις, δεδομένου ότι, 

για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία είχε 

ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων 

στο Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης. 

 Για την εξαγωγή ουσιαστικών σχετικών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ των 

Προγραμμάτων, που αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Επίσης, η αξιολόγηση των 

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι 

σημαντικό να στηρίζεται στα αποτελέσματα του συνόλου των δεικτών ανά περιβαλλοντική 

συνιστώσα, την πρόοδο των εντάξεων και τις ολοκληρωμένες πράξεις. 

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 

Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης συγκροτήθηκε μια Ειδική Τεχνική 

Επιτροπή για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, η οποία λειτούργησε υπό μορφή δικτύου, υπό τον 

συντονισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ. Μέλη της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής ήταν 

εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των 

αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, ΕΥΠΕ) και της ΕΕ. Το αντικείμενο της Ειδικής Τεχνικής 

Επιτροπής περιλάμβανε τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο την 

εξασφάλιση συγκρίσιμων στοιχείων για τα ΕΠ 2007-2013, την κατάρτιση προδιαγραφών για το 

περιεχόμενο των εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την εκτίμηση και αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και γενικά την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού /ΕΥΣΣΑΑΠ στο συντονιστικό της έργο. Αυτή η Επιτροπή λειτούργησε κατά την διάρκεια 

υλοποίησης των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ως Steering Committee.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

2.1 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ 2007-2013.ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, 

στον οποίο υπάρχουν ενταγμένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ, αποτυπώνονται: 

 οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στο 

συγκεκριμένο στόχο  

 η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο 

(ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) 

 οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα 

έργα και 

 οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν τα 

ενταγμένα έργα. 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2013) στην 

εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 

2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται:  

 οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 

 η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και συνολικά) 

 οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα 

έργα. 
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Πίνακας 2.1: Συνεισφορά του ΠΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων) 

 

Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

1.  Αύξηση της 
εξωστρέφειας και των 
εισροών ξένων 
άμεσων επενδύσεων 

                          

2.  Ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας 
και αύξηση της 
παραγωγικότητας 

5, 6, 8             87.215.995 174.479.566 83.884.466                   345.580.027    

•    Πράσινη επιχειρηματικότητα 

•   Δ. Κορμού: Αριθμός έργων 
άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων 
σε ΜΜΕ: 4.344 (στόχος: 1.730) 

•    Ταμεία Χαρτοφυλακίων για Επιχειρήσεις και 
Ενεργειακές Παρεμβάσεις του Άρθρου 44 του Καν. 
1083/2006 (JEREMIE, ΕΤΕΑΝ συμπεριλαμβανομένου 
του χρηματοδοτικού εργαλείου "Εξοικονόμηση κατ' 
οίκον", κλπ.) 

•   Δ. Κορμού: Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) από ΜΜΕ: 3.274 
(στόχος: 1.630) 

•    Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων  

•   Δ. Κορμού: Επαγόμενες 
επενδύσεις (εκ Ευρώ): 613,52 
εκ. (στόχος: 450)  

•    Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα 
τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 
3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται 

  

3. Διαφοροποίηση 
του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας 

56, 57       659.467   3.665.591   28.704.728   
                     

33.029.786    

•    Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών 
•    Δ. Κορμού: Αρ. έργων 

τουρισμού 50 (στόχος: 49) 

•    Έργα προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού 

•   Τουριστικές κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται 7918 (στόχος: 
8.226) 

•    Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και 
γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων 
πληροφόρησης με αξιοποίηση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής – Επικοινωνιών 

  

4. Βελτίωση της 
ποιότητας και της 
έντασης των 
επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο 
για την αναβάθμιση 
του ελληνικού 
εκπαιδευτικού 

75       67.971.060 38.643.749 22.153.790                         128.768.600    

•    Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην 
προσχολική, α΄βάθμια, β΄βάθμια και γ’ βάθμια 
εκπαίδευση 

•    Δ. Κορμού: Αρ. έργων 
εκπαίδευσης 192 (στόχος: 158) 

•    Αναβάθμιση υποδομών Μονάδων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 
εκπαίδευσης 

•   Δ. Κορμού: Αρ. 
ωφελούμενων μαθητών: 51.282 
(στόχος: 28.588) 
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Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

συστήματος •    Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων 

  

•    Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων   

5. Ενίσχυση της 
Έρευνας, Τεχνολογίας 
και η προώθηση της 
Καινοτομίας σε όλους 
τους κλάδους ως 
βασικό παράγοντα 
αναδιάρθρωσης της 
ελληνικής οικονομίας 
και μετάβασης στην 
οικονομία της γνώσης 

1, 2, 3, 
4, 7, 9 

            22.681.938 33.429.579 46.175.017                   102.286.534    

•    Προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης 

•   Δ. Κορμού: Αρ. έργων 
Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης: 85 (στόχος: 82) 

•    Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης  

•    Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων 

•    Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

•    Επιχειρηματικά σχέδια μεσαίων επιχειρήσεων 

•    Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία 

•    Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού σε θέματα ΕΤΑ 

6. Ψηφιακή σύγκλιση 
της χώρας με την 
ενσωμάτωση και τη 
συστηματική χρήση 
των τεχνολογιών 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους τομείς 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
δραστηριοποίησης 

10, 11, 
12, 13, 
14, 15 

  1.822.418     9.189.174     1.892.360 1.168.340 14.072.292 

•    Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας 
Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ 

•   Δ. Κορμού: Aρ. έργων ΚτΠ: 
1 (στόχος: 1) 

•    Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – 
Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή 
Ελλάδα 

Επωφελούμενοι πολίτες από 
χρημ. εξοπλισμού ΤΠΕ: 15.644 
(στόχος 32.426) 

•    Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Διοίκησης για τον πολίτη 

•   ICT projects που θα 

χρηματοδοτηθουν από ΕΠ ΨΣ: 150 
(στόχος 165) 
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Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

•    Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς 
που αξιοποιούν ΤΠΕ 

  

•    Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις   

7. Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας 
των εργαζόμενων και 
των επιχειρήσεων 

                          

8. Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση  

                          

9. Προώθηση της 
Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης  

69, 77, 
79 

      4.191.734 785.823 12.971.736       17.949.293 

•    Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" 

  
•    Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

•    Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών 
ομάδων 

10. Θεμελίωση ενός 
αποδοτικού και 
οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος Υγείας, 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 
εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα 
εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των 
υπηρεσιών πρόληψης 
και φροντίδας 

76, 78       18.832.712 27.730.766 16.305.610       62.869.088 

•    Επέκταση - ανάπτυξη - αναβάθμιση  
υποδομών στη β’ βάθμια και γ’ βάθμια φροντίδα 
υγείας 

•   Δ. Κορμού: Αρ. Έργων 
Τομέα Υγείας: 60 (στόχος: 59) 

•    Δημιουργία - αναβάθμιση - ανάπτυξη 
υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

•   Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Υγείας: 21 (στόχος: 21) 

•    Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια 
εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας 
υγείας 

•   Νοσοκομειακές κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται: 337 (στόχος: 
495) 

•    Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - 
μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - 
ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών 
περίθαλψης σε κοινοτικές δομές 

  

11. Ανάδειξη του 
οικονομικού, 
κοινωνικού και 
αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των 
θεμάτων ισότητας 
των φύλων, με την 
άμεση σύνδεσή τους 
με τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες 
(ανάπτυξη – 
απασχόληση – 
κοινωνική συνοχή) 
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Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

12.  Βελτίωση της 
ποιότητας των 
δημόσιων πολιτικών 
και η αποτελεσματική 
εφαρμογή τους για 
την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των 
πολιτών και τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δράσης 

81               59.203   59.203 

•    Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης 
επιχειρήσεων 

  

•    Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της 
Διοίκησης για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

13. Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των 
φυσικών υποδομών 
και των συναφών 
υπηρεσιών του 
συστήματος 
μεταφορών της χώρας 

16, 22, 
23, 25, 

30 
169.280.554 67.329.267 104.748.081             341.357.902 

•    Κατασκευή/αναβάθμιση υπεραστικού 
σιδηροδρομικού δικτύου 

•   Δ. Κορμού: Αρ. Έργων 
Τομέα Μεταφορών: 76 (στόχος: 
80) 

•    Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρω
ση οδών εθνικού οδικού δικτύου & επαρχιακών 
οδών & περιφερειακών τοπικών οδών 

•   Δ. Κορμού: Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων: 
336,24 (στόχος: 281,8) 

•    Ολοκλήρωση - αναβάθμιση οδικού δικτύου 
αστικών μεταφορών & διασυνδέσεων 

•   Βελτίωση - κατασκευή 
εθνικής οδοποιίας: 79,59 
(στόχος: 76) 

•    Κατασκευή / βελτίωση αλιευτικών 
καταφυγίων 

•   Βελτίωση - κατασκευή 
οδών εκτός αυτοκινητόδρομων 
και εκτός Εθνικού Οδικού 
Δικτύου: 256,58 (στόχος: 
186,32)  

14. Ασφαλής 
ενεργειακός 
εφοδιασμός της 
χώρας με γνώμονα 
την αειφορία 

33, 34, 
35, 36, 

43 
  14.850.355     25.760.167         40.610.523 

•    Επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία 
νέων υποδομών υγροποιημένου και συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου  
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Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

•    Παρεμβάσεις που υποστηρίζουν 
εμπλεκόμενους φορείς λειτουργίας και εποπτείας 
του ενεργειακού τομέα στο πλαίσιο της 
απελευθέρωσης της αγοράς 

•    Δράσεις Εξοικονόμησης της ενέργειας από 
τους ΟΤΑ  

•    Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και 
ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού 

•    Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για 
την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ), 
της ορθολογικής χρήσης ενέργειας (ΟΧΕ) και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

15. Αειφόρος 
διαχείριση του 
Περιβάλλοντος 

44, 45, 
46, 47, 
50, 51, 
53, 54, 

55 

      50.480.864 8.897.872 52.474.331       111.853.067 

•    Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για την 
ασφαλή διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων 

•   Δ. Κορμού: Επιπρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων: 208.192 (στόχος: 
270.000) 

•    Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση 
Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης  

•   Δ. Κορμού: Επιπρόσθετος 
ισοδύναμος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων: 
25.657 (στόχος: 22.700) 

•    Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - 
Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

•   Δ. Κορμού: Αριθμός έργων 
πρόληψης κινδύνων: 19 (στόχος: 
31)   

•    Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου 
ύδρευσης 

•   Δ. Κορμού: Μείωση 
εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 
και ισοδύναμα, kt): 145,75 
(στόχος: 150,6)    

•    Αναβάθμιση - Επέκταση και Κατασκευή νέων 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων  

•   Αρ. έργων διαχείρισης και 
διανομής ύδατος: 1 (στόχος: 40) 
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Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠ 
Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις 

[ονομαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες 

κορμού που σημειώνουν 
φυσική πρόοδο 

Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

•    Εκπόνηση μελετών σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή 

                                 

•    Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Βιομηχανικών 
Περιοχών, μολυσμένων περιοχών 

  

•    Στήριξη  Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 

  

•    Αντιπλημμυρικά έργα   

•    Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά 
κέντρα 

  

•    Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 

  

•    Ανάδειξη – προβολή τοπίων και μνημείων 
φυσικής κληρονομιάς 

  

16. Άσκηση 
αποτελεσματικής 
περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

                          

17. Ανάδειξη του 
Πολιτισμού ως 
ζωτικού παράγοντα 
της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας 

58, 59, 
60 

      16.958.958 16.911.149 12.146.101       46.016.208 

•    Αποκατάσταση Μνημείων 

•   Μνημεία / αρχαιολογικοί 
χώροι που αναδεικνύονται: 41 
(στόχος: 44) 

•    Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών 
Χώρων 

•    Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων-
Αρχαιολογικών Χώρων-Παραδοσιακών Οικισμών-
Διατηρητέων Κτιρίων 

•    Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού  

Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

18. Βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη 

61       22.767.793 13.633.452 22.110.070       58.511.315 

•    Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
JESSICA 

•   Δ. Κορμού: Αρ. έργων για 
την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της 
ελκυστικότητας των πόλεων: 67 
(στόχος: 64) 

•    Ολοκληρωμένες αστικές 
αναπλάσεις ευρείας κλίμακας 

•    Ολοκληρωμένα σχέδια για την 
αγροτική αναγέννηση 

19. Ανάπτυξη της 
υπαίθρου 

                          

20. Διασυνοριακή, 
διακρατική και 
διαπεριφερειακή 
συνεργασία 
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Πίνακας 2.2: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΠΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 
(2)

 (Κοινοτική 
Συνδρομή ενταγμένων έργων) 

Στρατηγικές 
Κατευθυντήρ
ιες Γραμμές 

για την 
Πολιτική 
Συνοχής 
(ΚΣΚΓ) 

Σχετικοί 
κωδικοί 
θέματος 
προτεραι

ότητας 
Καν. 

1828/20
06 (1) 

ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΠ Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγμένων έργων  [τίτλος] 

Να γίνουν η 
Ευρώπη και 

οι 
περιφέρειές 

της πιο 
ελκυστικοί 
τόποι για 

επενδύσεις 
και 

απασχόληση 

10, 16, 
22, 23, 
25, 30, 
33, 34, 
35, 36, 
43, 44, 
45, 46, 
47, 50, 
51, 53, 
54, 55, 
56, 58, 
59, 60, 
75, 76, 
77, 78, 

79 

169.280.554 82.179.623 104.748.081 159.094.796 118.729.526 118.606.751   145.775         752.785.105 

•   Κατασκευή/αναβάθμιση υπεραστικού σιδηροδρομικού δικτύου 

•   Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού 
δικτύου & επαρχιακών οδών & περιφερειακών τοπικών οδών 

•   Ολοκλήρωση - αναβάθμιση οδικού δικτύου αστικών μεταφορών & 
διασυνδέσεων 

•   Κατασκευή / βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων 

•   Επέκταση υφιστάμενων υποδομών υγροποιημένου ή/και συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου 

•   Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική 
διαχείριση της ενέργειας 

•   Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για την ασφαλή διάθεση των αστικών 
στερεών αποβλήτων 

•   Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 

•   Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων 
ύδρευσης 

•   Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 

•   Αναβάθμιση - Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας λυμάτων 

•   Εκπόνηση μελετών σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

•   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Βιομηχανικών Περιοχών, μολυσμένων περιοχών 

•   Στήριξη  Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

•   Αντιπλημμυρικά έργα 

•   Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα 

•   Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού 

•   Ανάδειξη – προβολή τοπίων και μνημείων φυσικής κληρονομιάς 

•   Αποκατάσταση Μνημείων 

•   Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων 

•   Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων-Αρχαιολογικών Χώρων-
Παραδοσιακών Οικισμών-Διατηρητέων Κτιρίων 

•   Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού 

•   Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών 

•   Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α΄βάθμια, β΄βάθμια 
και γ’ βάθμια εκπαίδευση 

•   Αναβάθμιση υποδομών Μονάδων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
και δια βίου εκπαίδευσης 

•   Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

•   Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων 

•   Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

•   Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης 
ειδικών κοινωνικών ομάδων 

•   Επέκταση - ανάπτυξη - αναβάθμιση  υποδομών στη β’ βάθμια και γ’ 
βάθμια φροντίδα υγείας 

•   Δημιουργία - αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας 

•   Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας 

•   Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός 
ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών 
περίθαλψης σε κοινοτικές δομές 

  

Βελτίωση των 
γνώσεων και 

της 
καινοτομίας 
με στόχο την 

ανάπτυξη 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 

13, 14, 
15 

  1.822.418     9.189.174   109.897.933 209.655.730 131.227.822       461.793.077 

•   Προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

•   Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

•   Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων 

•   Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

•   Επιχειρηματικά σχέδια μεσαίων επιχειρήσεων 
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Στρατηγικές 
Κατευθυντήρ
ιες Γραμμές 

για την 
Πολιτική 
Συνοχής 
(ΚΣΚΓ) 

Σχετικοί 
κωδικοί 
θέματος 
προτεραι

ότητας 
Καν. 

1828/20
06 (1) 

ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΠ Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγμένων έργων  [τίτλος] 

•   Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία 

•   Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ΕΤΑ 

•   Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ 

•   Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των 
πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 

•   Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη 

•   Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 

•   Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 

•   Πράσινη επιχειρηματικότητα 

•   Ταμεία Χαρτοφυλακίων για Επιχειρήσεις και Ενεργειακές Παρεμβάσεις του 
Άρθρου 44 του Καν. 1083/2006 (JEREMIE, ΕΤΕΑΝ συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματοδοτικού εργαλείου "Εξοικονόμηση κατ' οίκον", κλπ.) 

•   Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

•   Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού 
νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται 

•   Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑΠ 

Περισσότερες 
και 

καλύτερες 
θέσεις 

εργασίας 

69, 81           96.959   59.203         156.162 

•   Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" 

•   Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων 

•   Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της Διοίκησης για το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

Η Εδαφική 
διάσταση της 

Πολιτικής 
Συνοχής 

57, 61       22.767.793 13.633.452 23.123.519   28.704.728         88.229.492 

•   Έργα προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού 

•   Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, 
δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

– Επικοινωνιών 

•   Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA 

•   Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας 

•   Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση 

[Τεχνική 
βοήθεια] 

85, 86                   4.629.194 4.526.040 3.723.139 12.878.373 

•   Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Ποργράμματος 

•   Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 

•   Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και 
συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των Ε.Π. 

•   Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι , Αξιολόγηση 

•   Πληροφόρηση – Δημοσιότητα 

•   Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία 

Σύνολο   169.280.554 84.002.041 104.748.081 181.862.589 141.552.152 141.827.230 109.897.933 238.565.436 131.227.822 4.629.194 4.526.040 3.723.139 1.315.842.210   

                            119%   

 

 

 

 

Η συνεισφορά των κωδικών θεματικής προτεραιότητας στις ΚΣΚΓ δίνεται με βάση το COM(2010)110 τελικό «Πολιτική για τη συνοχή. Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007 – 2013 
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2.2 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 
και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»  

 

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως αυτοί 

προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων 

προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων: 

1. Αγορά Εργασίας - Φτώχεια 

2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

3. Περιβάλλον 

4. Εκπαίδευση  

5. Μεταρρυθμισεις στην Δημόσια Διοίκηση 

 

Η συμβολή του ΕΠ ΘΕΣΗΠ στις παραπάνω προτεραιότητες αναλύεται ως εξής: 

 

1. Αγορά Εργασίας - Φτώχεια 

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της Απασχόλησης, κυρίως ενισχύοντας 

άμεσα και έμμεσα – μέσω κοινωνικών υποδομών – την απασχόληση των γυναικών και των νέων. 

Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: 

ΚΘΠ 08:«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις», 

ΚΘΠ 69:«Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς 

συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το 

φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής», 

ΚΘΠ 77: «Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών», 

ΚΘΠ 79: «Άλλες κοινωνικές υποδομές».  

Στον τομέα της καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται υλοποιήθηκαν μέσω δράσεων ΕΚΤ 

και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

 

2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη: Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικής 

έρευνας, δημιουργίας καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (clusters), προώθησης της 

συνεργασίας παραγωγικών φορέων με φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και 

Τεχνολογία, δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης κ.ά. στο πλαίσιο των 

θεματικών προτεραιοτήτων: 

ΚΘΠ 02:«Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων 

υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά 

συγκεκριμένες τεχνολογίες, 

ΚΘΠ 04:«Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)»,  

ΚΘΠ 07:«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία 

(καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και 

επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)»,  

ΚΘΠ 09:«Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των 

ΜΜΕ». 

3. Περιβάλλον: Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε 

ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, 

εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει σε μικρό βαθμό μέσω υλοποίησης δράσεων στο 

πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:  
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ΚΘΠ 06:«Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών 

παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση 

τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της 

επιχείρησης)»,  

ΚΘΠ 42: «Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας» 

ΚΘΠ 43: «Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας». 

4. Στον τομέα της Εκπαίδευσης οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ αφορούσαν στην αναβάθμιση 

υποδομών και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω του ΚΘΠ 75 

(ΑΠ 4, 5, 6). 

5. Αντίστοιχα, οι στόχοι που τίθενται για τη Δημόσια Διοίκηση εξυπηρετούνται από δράσεις του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση». 

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες 

τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες: 

 «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, 

 «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης 

οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 

 «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής. 

 

Η εξειδίκευση των τριών προτεραιοτήτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΈΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 

«Ένωση καινοτομίας» για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες-πλαίσιο 

και η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για έρευνα και 

καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η 

αλυσίδα καινοτομίας και να 

αυξηθούν τα επίπεδα 

επενδύσεων σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 

«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τους πόρους» 

για να αποσυνδεθεί η οικονομική 

ανάπτυξη από τη χρήση των 

πόρων, με τον περιορισμό της 

έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 

από την οικονομία μας, με την 

αύξηση της χρήσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

με τον εκσυγχρονισμό του τομέα 

των μεταφορών και την 

προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ατζέντα για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας» για να 

εκσυγχρονιστούν οι αγορές 

εργασίας με τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας στην αγορά 

εργασίας και τη δια βίου 

ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό 

την αύξηση της συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας και την 

καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης στην 

αγορά εργασίας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Εμβληματική πρωτοβουλία 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
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ΈΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

«Νεολαία σε κίνηση» για να 

ενισχυθούν οι επιδόσεις των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και 

να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε 

διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ευρώπης. 

«Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης» για να 

βελτιωθεί το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, 

και να στηριχθεί η ανάπτυξη 

ισχυρής και βιώσιμης 

βιομηχανικής βάσης, ικανής να 

ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 

την καταπολέμηση της 

φτώχειας» για να διασφαλιστεί 

κοινωνική και εδαφική συνοχή, 

ούτως ώστε να εξαπλωθούν 

ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης και τα 

άτομα που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού να 

αποκτήσουν τα μέσα 

αξιοπρεπούς 

διαβίωσης και να συμμετάσχουν 

ενεργά στην κοινωνία. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 

Ευρώπη» για να επισπευσθεί η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής 

ταχύτητας και να αντληθούν 

οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία 

αγορά για τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις. 

 

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει στην αντιμετώπιση τριών από τους συνολικά πέντε πρωταρχικούς στόχους της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως επιπρόσθετη αξιολογική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάφεια 

του ΕΠ ΘΕΣΗΠ με τις 5 από τις 7 επιμέρους εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής αυτής.  

Έτσι, το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων Ε&Τ στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για τη βελτίωση των 

συνθηκών πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα 

δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας (πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας». Η συμβολή αυτή 

γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των θεματικών προτεραιοτήτων:  

 ΘΠ 02 Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 

 ΘΠ 04:«Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)»,  

 ΘΠ 07:Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία. 

 ΘΠ 09:Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

των ΜΜΕ. 

Επίσης, το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στο στόχο της 

«Ευρώπη 2020» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην 

αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η συμβολή 

αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  των θεματικών προτεραιοτήτων:  

 ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

 ΘΠ 69: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς 

συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με 

βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
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 ΘΠ 77 / Υποδομές φροντίδας παιδιών 

 ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές 

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο στόχο της 

«Ευρώπη 2020» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η 

ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της: 

 ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και 

 ΘΠ 09 «Άλλα μέτρα για την προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας». 

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας στο στόχο της 

«Ευρώπη 2020» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής 

ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των: 

 ΘΠ 15 «Αλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής», 11 «Τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνίας» και  

 ΘΠ 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων». 

Το ΕΠ ΘΕΣΗΠ συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης  στο στόχο της «Ευρώπη 

2020» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα 

σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την 

ενεργοποίηση δράσεων της, 

 θεματικής προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

δράσεις για αναβάθμιση  κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού, που αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης. 

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η συνάφεια του ΕΠ ΘΕΣΗΠ με τρεις από τους στόχους της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», οι οποίοι τροφοδοτούνται από 5 από τις συνολικά 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της 

Στρατηγικής αυτής. 

 

2.3 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Στον Πίνακα 2.5 του Παραρτήματος ΙΙ παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ ΘΕΣΗΠ στη στρατηγική της 

Λισσαβώνας. Ειδικότερα, στον Πίνακα αναλύεται, σε όρους κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έργων 

και με αντιστοίχιση στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας αυτών, η συμβολή του ΕΠ ΘΕΣΗΠ στους 

εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την αντζέντα της Λισσαβώνας (earmarking). 

 

2.4 Απολογισμός ως προς την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο 4 του 
Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ 

Η ενότητα αυτή δεν αφορά στο ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ  2007-2013. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΑΞΟΝΑΣ 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας»   

3.1.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 01 αποτελούν η υλοποίηση έργων μεταφορικών υποδομών 

διαπεριφερειακής και τοπικής κλίμακας, η βελτίωση και διεύρυνση ορισμένων υπηρεσιών 

προσπελασιμότητας και η ένταξη υποδομών προσπελασιμότητας σε διεθνή δίκτυα, διεθνείς συνεργασίες 

και προσαρμογή σε σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε επίπεδο αναπτυξιακής στρατηγικής της Θεσσαλίας, 

η απόκτηση σύγχρονων μεταφορικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα κρίνεται απαραίτητη για την 

περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής. 

Οι παραπάνω στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι 

σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 έχουν εκχωρηθεί στους εξής 

Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην ΕΔΑ) 

2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα, μετά την αναθεώρηση του ΕΠ, ανέρχεται σε 

161.456.900 €. 

Οι πράξεις του άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35) 

με συνολικό προυπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 186.171.356€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

186.171.356€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 169.280.554€. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 1, ανά ΚΘΠ:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

16 1.421.376 1.421.376 1.421.376 

22 109.565.651 109.565.651 98.585.274 

23 74.427.782 74.427.782 68.517.357 

30 756.546 756.546 756.546 

ΣΥΝΟΛΟ 186.171.356 186.171.356 169.280.554 

 

Στον Άξονα 1 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πράξεις που αφορούν κυρίως σε οδικά έργα, 

που κατανέμονται στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 22 (11 πράξεις) και Κ.Θ.Π.23 (22 πράξεις). Μια  

πράξη που αφορά στον Κ.Θ.Π. 30 (παρέμβαση στο Λιμάνι του Βόλου που εντάσσεται στα ΔΕΔ-Μ) και 1 

πράξη που αφορά σε ανισόπεδες διαβάσεις σε τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής ΔΕΔ-Μ στον Κ.Π.Θ. 16. Οι 

Δικαιούχοι των εν λόγω πράξεων είναι περιορισμένου αριθμού.  

Έργα Γέφυρες 

Στον Άξονα αυτόn περιλαμβάνονται 4 Πράξεις που αφορούν στην Β΄φάση «Έργων – Γεφυρών» του Γ’ ΠΕΠ 

Θεσσαλίας / Ε.Τ.Π.Α., οι οποίες και ολοκληρώνουν τα έργα αυτά. Οι πράξεις είναι οι ακόλουθες :  
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- MIS 216483 «Παράκαμψη Λάρισας από Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης έως Γ΄ Γέφυρα Πηνειού» 

- MIS 216484 «Κατασκευή  Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι  - Σοφάδες στο τμήμα από Χ.Θ. 9+274,59 (Γεφύρια) ως 

Χ.Θ. 17+811,35» 

- MIS 216769 «Κατασκευή τμημάτων της Επ.Οδού Λάρισας – Καρδίτσας»  

- MIS 216482 «Τμήματα της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: κατασκευή Ε.Ο. Λαρίσης –Τρικάλων από Χ.Θ. 

37+000 έως παράκαμψη Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ 53+197,50)» 

Δικαιούχος των εν λόγω Πράξεων είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα έργα υλοποιήθηκαν από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

Το έτερο έργο του Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας / ΕΤΠΑ που ήταν χαρακτηρισμένο ως «έργο-γέφυρα» για την Π.Π. 

2007-2013, ήταν το με κ.α. (Γ΄ΚΠΣ) 75749 «Αρτηρία παράκαμψης Βόλου από Γορίτσα (οδός Αλκίπης) μέχρι 

Αγριά». Η Β΄φάση του εν λόγω έργου χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Προσπελασιμότητα του 2007-2013.  

Μεγάλα Έργα 

Στον Άξονα 1 εντάσσεται επίσης το μοναδικό «Μεγάλο» Έργο του Προγράμματος αρμοδιότητας 

διαχείρισης Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στον οδικό άξονα «Λάρισα-Τρίκαλα». Το 

«μεγάλο έργο»  στο πλαίσιο του υπόψη Ε.Π. συνιστούν οι 2 Πράξεις με κ.α. MIS 216482 «Τμήματα της Ε.Ο. 

Λάρισας – Τρικάλων: κατασκευή Ε.Ο. Λαρίσης –Τρικάλων από Χ.Θ. 37+000 έως παράκαμψη Μεγαλοχωρίου 

(Χ.Θ 53+197,50)» και 215626 «Κατασκευή οδικών τμημάτων της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων», ενώ στο 

συνολικό επενδυτικό κόστος περιλαμβάνεται και 1 πράξη που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2000-2006. Η εγκριτική της Ε.Ε. Απόφαση για το υπόψη έργο, καλύπτει την υλοποίησή του. Το Έργο έχει 

ολοκληρωθεί και λειτουργεί, συνεισφέροντας πλήρως στους στόχους του.  Τα στοιχεία που αφορούν στις 2 

Πράξεις του υπόψη Ε.Π. καταγράφονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος 1 της παρούσης.  

Έργα phasing 

Ο Άξονας περιλαμβάνει δύο (2) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκ.ευρώ, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις και αντιμετωπίζονται ως «τμηματοποιημένες» (phasing) για την Π.Π. 2014-2020 / ΠΕΠ 

Θεσσαλίας.    

Οι πράξεις αυτές είναι : 

- MIS 217069 «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» 

- MIS 296050 «Παράκαμψη Λάρισας (κατασκευή οδού Καράγιωργα, τεχνικού Τ1 και οδού 

Αεροδρομίου)»  

Ήδη έχει γίνει ο διαχωρισμός του αντικειμένου μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων, ενώ η Β΄ φάση 

των εν λόγω πράξεων έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. 

Λοιπές πληροφορίες 

Αναφέρουμε ότι οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τον ΕΣΠΕΛ στα έργα που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο 

του Άξονα 1, πιστοποιούν την ποιότητα κατασκευής τους. Όλες οι πράξεις του υπόψη Άξονα – με εξαίρεση 

τις 2 πράξεις phasing που αναφέρθηκαν ανωτέρω- είναι ολοκληρωμένες και λειτουργικές.  

Τέλος, αναφέρουμε ότι για διαχειριστικούς λόγους κατά την περαίωση του Προγράμματος, απεντάχθηκαν 

από τον Άξονα 1 : 

- δύο (2) πράξεις που είχαν ενταχθεί και υλοποιούνταν στο πλαίσιο αυτού, που αφορούσαν σε οδικά 

έργα του Κ.Θ.Π. 23.   
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- Μία (1) πράξη που αφορούσε σε οδικό έργο του Κ.Θ.Π. 22, η οποία καθόσον πληρούσε τις 

προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΠΕΠ Θεσσαλίας, αξιολογήθηκε σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε. και 

εντάχθηκε ήδη σε αυτό. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορμού  του άξονα, με 

βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας 

 

Δείκτες  ΑΞ 1  Σύνολο  

Core 

Αριθμός έργων (αριθμός)  Επίτευγμα 0 30 

(ΚΩΔ. 13) Στόχος    30 

  Αφετηρία  60   

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (χλμ)  Επίτευγμα 0 107,49 

(ΚΩΔ. 16) Στόχος    111,8 

  Αφετηρία  135   

Εκροές  

Βελτίωση–κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)  Επίτευγμα 0 37,1 

(ΚΩΔ. 2005) Στόχος    40 

  Αφετηρία  1.031   

Βελτίωση–κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας 

(Επαρχ.  Δίκτυο) (χλμ.) 
Επίτευγμα 0 70,3 

(ΚΩΔ. 2006) Στόχος    50 

  Αφετηρία  2.778   

Αποτελέσματα  

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθωποέτη) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 1257 

(ΚΩΔ. 501) Στόχος    1000 

  Αφετηρία      

 

 

3.1.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Οι στόχοι του Άξονα, όπως αποτυπώνονται στους Δείκτες Κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 

και τα αντίστοιχα επιτεύγματα ήταν:  

 

 13 «Αριθμός Έργων Τομέα Μεταφορών»: με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ η τιμή του Δείκτη προκύπτει  

«30 Πράξεις» έναντι  στόχου 33. (κάλυψη στόχου κατά 90%). Ωστόσο διευκρινίζονται τα ακόλουθα : 1) 

δεν έχει εισαχθεί εκ παραδρομής στο ΟΠΣ τιμή Δείκτη στις 2 Πράξεις των Θ.Π. 30 και 16, παρότι 

σύμφωνα με τον ορισμό του Δείκτη και τα έργα των κατηγοριών αυτών συνεισφέρουν στην τιμή τους. 

Ως εκ τούτου, η πραγματική τιμή του Δείκτη είναι «32» και το ποσοστό επίτευξής του ανέρχεται σε 

97%. 2) οι δύο (2) πράξεις phasing που περιλαμβάνονται στον Άξονα, δεν συνεισφέρουν στην τιμή του 

Δείκτη, καθόσον εν συνόλω αυτός προσμετράται στην Π.Π. 2014-2020.  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             68 

 16 «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων»:  κατασκευάσθηκαν 107,49 

χιλιόμετρα έναντι  στόχου 111,8 (κάλυψη στόχου κατά 96%). Η μικρή υστέρηση οφείλεται στις 2 

τμηματοποιημένες πράξεις που, όπως αναφέρεται παραπάνω, οι δείκτες τους μηδενίσθηκαν στην 

περίοδο 2007 – 2013.  

Επίσης, η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους παρακάτω δείκτες εκροών:  

 2005 «Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου»:  υλοποιήθηκαν 37,1 χλμ. έναντι του 

στόχου 41,8 χλμ. (κάλυψη στόχου κατά 89%) . Η  υστέρηση στην κάλυψη του στόχου οφείλεται κατά 

κύριο λόγο (τα 4,33 χλμ. από τα 4,7) στις δύο παραπάνω αναφερόμενες πράξεις phasing, δεδομένου 

ότι και οι δύο αφορούσαν σε Εθνικό Οδικό Δίκτυο.  

 2006 «Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου»: 

υπήρξε πλήρης κάλυψη του στόχου. Υλοποιήθηκαν 70,3 χλμ. έναντι στόχου 50 χλμ.  

3.1.3 Χρήση ρήτρα ευελιξίας. 

Δεν ενεργοποιήθηκε ρήτρα ευελιξίας στον Άξονα  

3.1.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)     

Δεν υπάρχουν ημιτελείς πράξεις στον άξονα 

3.1.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά την εξέλιξη των πράξεων εντοπίστηκαν ορισμένα ζητήματα που δυσχέραιναν ή καθυστέρησαν την 

εξέλιξη των έργων. Αυτές αφορούσαν σε ολοκλήρωση διαδικασιών απελευθέρωσης χώρου εκτέλεσης 

έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασίες στη χώρα, με καθυστέρηση σε σχέση με τον 

αρχικό σχεδιασμό, μη προβλεπόμενες εργασίες Ο.Κ.Ω. ή λοιπές, έκτακτες ανάγκες εργασιών σε έργα, 

αντιδράσεις κατοίκων για εκτέλεση έργων σε ορισμένες περιπτώσεις κ.α. Επίσης, αλλαγές στη νομοθεσία 

δημοσίων έργων, τρόπου χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια των ετών εξέλιξης έργων και Προγράμματος, 

επέφεραν ενδιάμεσα καθυστερήσεις. Τέλος, γενικότερες συνθήκες στη χώρα, όπως ο περιορισμός 

κινήσεως κεφαλαίων που επιβλήθηκε κατά την τελευταία περίοδο εξέλιξης του Προγράμματος, 

προκάλεσε καθυστερήσεις λόγω οικονομικής εμπλοκής αναδόχων έργων αλλά και προμήθεια υλικών 

ειδικά όσων προέρχονταν από χώρες εκτός Ελλάδας. 

Μέσω ενεργειών συντονισμένων των εμπλεκομένων υπηρεσιών υλοποίησης, σχεδιασμού και διαχείρισης 

των έργων, και με στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εντέλει τα έργα ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς και παραδόθηκαν σε χρήση. 

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις στις πράξεις του υπόψη Άξονα, εντόπισαν όποια 

προβλήματα και αστοχίες τυχόν υπήρχαν, συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή τους. Ορισμένες διορθώσεις 

που επιβλήθηκαν στις πράξεις, αποτελούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι συστημικά θέματα. Σε 

γενικές γραμμές οι πράξεις του Άξονα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.    
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3.2 ΑΞΟΝΑΣ 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας»  

3.2.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Κύριος στόχος του άξονα ήταν η ομογενοποίηση του οικονομικού χώρου της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο 

αυτό, επιδιώχθηκε η διευκόλυνση της ένταξης της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό – 

διαπεριφερειακό χώρο και σύστημα μεταφορών και η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. 

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η υποστήριξη των συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες και η εξισορρόπηση των 

ελκτικών δυνάμεων της Αττικής με αντίστοιχες από τις άλλες Περιφέρειες, η διευκόλυνση της πρόσβασης 

στις κοινωνικές υποδομές ανώτερης κλίμακας της Αττικής, η διευκόλυνση της δημιουργίας ενός 

ιεραρχημένου αστικού δικτύου και η ανάπτυξη συμπληρωματικότητας των μεγάλων (για την Περιφέρεια) 

αστικών συγκεντρώσεων. Πέραν αυτών, επιδιώχθηκε η επέκταση των υποδομών, ενέργειας στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να βοηθηθεί η απεξάρτηση των εισοδημάτων από την γεωργία.  

Οι παραπάνω στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι 

σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 02 μετά την αναθεώρηση του ΕΠ, 

ανέρχεται 64.894.500 €. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεας Ελλάδας (π. ΕΔΑ ή Ε. Υ. Δ.  Περιφέρειας 

Στερεας Ελλάδας) 

2. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 

3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τεχνολογιών (π. ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ) 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε πενήντα (50) με 

συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 92.640.226, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 92.640.226 και 

επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 84.002.041€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 2, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

11 1.845.846 1.845.847 1.822.418 

16 2.540.737 2.540.737 2.111.944 

22 23.295.461 23.295.461 21.995.112 

23 39.489.669 39.489.669 37.404.494 

30 6.071.574 6.071.574 5.817.717 

33 1.001.448 1.001.448 1.001.448 

34 6.620.859 6.620.859 6.620.859 

35 10.736.514 10.736.514 6.189.931 

36 1.038.117 1.038.117 1.038.117 

ΣΥΝΟΛΟ 92.640.226 92.640.226 84.002.041 
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Στον άξονα 2 περιλαμβάνονται σημαντικά έργα (14), που υλοποίηθηκαν από την Ε. Υ. Δ.  Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, αναβάθμισης σημαντικών οδικών αξόνων της Στερεάς Ελλάδας, τοπικής ή και 

περιφερειακής εμβέλειας, που συνέβαλαν στην αύξηση της προσπελασιμότητας εντός της Περιφέρειας, 

στην μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων καθώς και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας για τους 

πολίτες που διέρχονται από το οδικό της δίκτυο. Επίσης, χρηματοδοτήθηκε η αναβάθμιση δύο (2) 

λιμένων, που βρίσκονται στην Εύβοια και εξυπηρετούν ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα. Τέλος, με τη 

χρηματοδότηση του συγκεκριμένου άξονα υλοποιήθηκε και ένα (1) έργο αναβάθμισης του 

σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας. 

Επίσης περιλαμβάνονται σημαντικά έργα του τομέα της ενέργειας, που υλοποίηθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, 

όπως αναβάθμιση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, η επέκταση δικτύου μεταφοράς και η αναβάθμιση 

του ηλεκτρικού συστήματος. Εκτός των μεγάλων έργων (φυσικό αέριο), τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο κεφ. 4 σημαντικά ήταν και τα έργα υποδομής ηλεκτρισμού όπως παρουσιάζονται 

κατωτέρω: 

1. Β-Ι. «Μετρήσεις ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 33): Το έργο με προϋπολογισμό 2,86 εκ. € (1,3 εκ. 

€ Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων τα 0,183 εκ. € από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

αφορά στη βελτίωση του εξοπλισμού μετρητικών διατάξεων του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας έτσι, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης 

του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υλοποίησή του συμβάλλει στην 

ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων ενέργειας στο Σύστημα 

Μεταφοράς που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ημερήσιας 

αγοράς και συμβάλλει στην απελευθέρωση της αγοράς. Ήταν έργο εθνικής σημασίας και 

εμβέλειας και ο προϋπολογισμός κατανεμήθηκε στις περιφέρειες του διασυνδεδεμένου 

συστήματος με βάση τους καταναλωτές. 

2. Β-ΙΙ. «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής 

Τάσης» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33): Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 23,4 εκατ. €, εκ των 

οποίων τα 7,67 εκατ. € είναι η Δημόσια Δαπάνη. Από αυτά τα 0,72 εκατ. € προήλθαν από το 

ΠΕΠ. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και 

επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων πελατών χαμηλής τάσης. Το έργο συμβάλλει ιδιαίτερα 

στην απελευθέρωση της αγοράς και στη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως 

συνέπεια της ανάπτυξης κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. πολυζωνικά τιμολόγια, 

κλπ.). Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας. 

Τέλος από τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα δικτυακών υποδομών 

όπως η «Ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Δικτύων ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα», οι «Κεντρικές Υπολογιστικές 

Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ», και άλλα όπως το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο 

δεδομένων του ΕΔΕΤ Α.Ε. στον ποταμό Λούρο, κλπ., τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 1 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» ενώ απευθύνονται σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου 

Δημοσίου τομέα. Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% 

χρηματοδότησης) ανακλήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης 8 πράξεων και αναλυτικότερα: 1 πράξης του ΚΘΠ 

22, 6 πράξεων του ΚΘΠ 23 και 1 πράξης του ΚΘΠ 30. 
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Μεγάλα Εργα 

1. «Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα & 

Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα» (ΔΕΣΦΑ) 

(ΚΘΠ 35) MIS 423680. 

2. «Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης» 

(ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 35) MIS 423674. 

3. «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 35) (μη λειτουργούσα 

πράξη) MIS 423676. 

4. Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας) (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 

36)  (τμηματοποιημένο) - MIS 482001. 

5. «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΑΣΗΣ» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34) (τμηματοποιημένο) -  MIS 496029. 

Έργα γέφυρες 2000-2006 

Στο πλαίσιο του Άξονα χρηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση των παρακάτω πράξεων που αποτελούν έργα – 

γέφυρες του 2000 – 2006. 

1. Κατασκευή Ε.Ο. Άμφισσας - Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών) 

MIS 216896. 

2. E.O. N. Μοναστήρι - Καρδίτσα, τμήμα Ν. Μοναστήρι - Όρια Ν. Καρδίτσας MIS 277764. 

3. Διαπλάτυνση και ανακατασκευή της Π.Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού από κόμβο Ξηριώτισσας ως 

κόμβο Ταράτσας Λαμίας MIS 277767. 

4. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας τμήμα διασταύρωση Παλαμά έως διασταύρωση Ομβριακής πλην 

περιοχής Μεταλλείων Χ.Θ. 21+140 - Χ.Θ. 27+873 & Χ.Θ. 28+298 - Χ.Θ. 32+220 MIS 277766. 

5. Παράκαμψη Κάτω Τιθορέας MIS 277765. 

6. Κατασκευή οδού Κανάβαρι - Διασταύρωση Θεσπιών -  Δόμβραινα (Κορύνη) - Θίσβη - 

Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας) MIS 215411. 

7. Κατασκευή της οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας MIS 217007. 

8. Λέπουρα - Κάρυστος από διασταύρωση Πόρτο Λάφια έως Διασταύρωση Μαρμαρίου MIS 

277770. 

9. Οδός Κρέντη - Βαρβαριάδα - Άγραφα, τμήμα Α΄ Κρέντης - Βαρβαριάδα MIS 277763. 

10. Δρόμος Αθανάσιος Διάκος – Καστριώτισσα MIS 296691. 

11. Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα & 

Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα MIS 

423680 

Έργα Phasing στον Άξονα 

 Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ MIS 525917 

 Β' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ MIS 482001 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ- ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ MIS 496029 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του άξονα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας 

  

ΑΞ 2 
 

Σύνολο  

Δείκτες  

Κορμού (Core) 

Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών  Επίτευγμα 0 17 

(ΚΩΔ. 13) Στόχος    25 

  Αφετηρία  95   

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων  Επίτευγμα 0 105,14 

(ΚΩΔ. 16) Στόχος    70 

  Αφετηρία  154   

Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών  Επίτευγμα 0 22,5 

(ΚΩΔ. 19) Στόχος    22 

  Αφετηρία  18,5   

Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 24) Στόχος    263.457 

  Αφετηρία  0   

Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου  Επίτευγμα 0 115,18 

(ΚΩΔ. 30) Στόχος    134,6 

  Αφετηρία  0   

Εκροές  

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)  Επίτευγμα 0 24,47 

(ΚΩΔ. 2005) Στόχος    21 

  Αφετηρία  1.182   

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας 
(χλμ.)  

Επίτευγμα 0 80,67 

(ΚΩΔ. 2006) Στόχος    50 

  Αφετηρία  3.450   

Νέα Εμπορευματικά Κέντρα (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 0 

Στόχος    1 

Αφετηρία  0   

Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 2 

(ΚΩΔ. 2301) Στόχος    4 

  Αφετηρία  4   

Μήκος αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης (χλμ.)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. ) Στόχος    44 

  Αφετηρία  186,05   

Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης  (χλμ.)  Επίτευγμα 0 28,55 

(ΚΩΔ. 3402) Στόχος    28 

  Αφετηρία  262,64   

Αποτελέσματα  
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ΑΞ 2 
 

Σύνολο  

Δείκτες  

Κορμού (Core) 

Αναβάθμιση οδικού δικτύου (%) Επίτευγμα 0 1,74 

(ΚΩΔ. 2019) Στόχος   1,1 

  Αφετηρία 3,3   

Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής 
πίεσης (εκατ.Κ.μ.) 

Επίτευγμα 0 0 

Αφετηρία 202   

Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης 
(αριθμός)  

Επίτευγμα 0 125,28 

(ΚΩΔ. 3406)  Στόχος   136,5 

  Αφετηρία 660   

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμός) (ΚΩΔ. 501) 

Επίτευγμα 0 246,48 

Στόχος   160 

Αφετηρία     

Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 1)  Στόχος   2 

  Αφετηρία 0   

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (ΤΙΠ) από επενδύσεις ΑΠΕ, 
ΣΗΘΥΑ, έργα φυσικού αερίου και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Επίτευγμα   25232,87 

(ΚΩΔ. 3409)  Στόχος   25500 

  Αφετηρία 0   

 

 

3.2.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε επίπεδο άξονα οι τιμές υλοποίησης των δεικτών καλύπτουν ή/και υπερκαλύπτουν τη τιμή στόχο με 

εξαίρεση τους δείκτες με κωδικό 13, 24 και 30 των  οποίων η τιμή υπολείπεται.  

Οι στόχοι του Άξονα, όπως αποτυπώνονται στους Δείκτες Κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 

και τα αντίστοιχα επιτεύγματα ήταν: 

 13 «Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών»: Χρηματοδοτήθηκαν 17 Πράξεις έναντι  στόχου 25 

(κάλυψη στόχου κατά 68%). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή στόχο 25 περιλαμβανόταν και ένα 

μεταφερόμενο έργο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 

(ΠΕΠ ΣΕ).  Η υστέρηση ωστόσο οφείλεται  σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν 

ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του 

προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 16 «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων δρόμων»: Κατασκευάσθηκαν συνολικά 

105,14 χιλιόμετρα υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 70 χιλιομέτρων σε ποσοστό 150,2% .  

 19 «Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών»: Κατασκευάσθηκαν συνολικά 22,5 

χιλιόμετρα γραμμών υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 22 χιλιομέτρων σε ποσοστό 102,3% . Στο 

δείκτη περιλαμβάνεται μια πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ». 
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 Στον δείκτη κορμού «Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου» με κωδικό 30 η επίτευξη έφτασε στο 86%, 

με την τιμή να  υπολείπεται από το στόχο 134,6 kt CO2. 

Επίσης, η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους παρακάτω δείκτες εκροών: 

 2005 «Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου»:  Υλοποιήθηκαν 24,47 χλμ. 

υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 21 χιλιομέτρων σε ποσοστό 116,5% . 

 2006 «Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου»: 

Υλοποιήθηκαν 80,67 χλμ. υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 50 χιλιομέτρων σε ποσοστό 161,3% . 

 2301 «Λιμένες που αναβαθμίζονται»: Χρηματοδοτήθηκαν 2 Πράξεις έναντι  στόχου 4 (κάλυψη 

στόχου κατά 50%). Η υστέρηση οφείλεται  σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων που 

ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του 

προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

Οι τιμές των δεικτών κορμού του άξονα σε σχέση με το σύνολο του ΕΠ συμβάλλουν:   

 Στον δείκτη κορμού 13 «Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών» συμβάλλοντας κατά 21%  στη τιμή του 

δείκτη σε επίπεδο ΕΠ.  

 Στον δείκτη κορμού 19 «Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών » συμβάλλοντας 

κατά 100%  στη τιμή του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ.  

 Στον δείκτη κορμού «Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου» συμβάλλοντας κατά 80%  στη τιμή του 

δείκτη σε επίπεδο ΕΠ, και η επίτευξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση του έργου 

«ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». Συμβάλλουν επίσης  

τα έργα: αγωγός Φ.Α προς Αλιβέρι, Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας 

Ρεβυθούσας, αντικατάσταση συσκευών κλιματισμού, Εξοικονόμηση κατ’οίκον 

 Στον δείκτη «Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (ΤΙΠ) από επενδύσεις ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, 

έργα φυσικού αερίου και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας» (ΚΩΔ 3409) η τιμή υλοποίησης 

του στόχου υπολείπεται του στόχου καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί στους  δείκτες το έργο με MIS 

423676 “ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

 Στον δείκτη «Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης 

(εκατ.Κ.μ.)» = 0, αρχικά σχεδιαζόταν να συμβάλλει το έργο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 

BAR) AΠΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 ΒΑΡ, 4 BAR) 

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ" το οποίο τελικά 

εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013" (κωδικό 

MIS 525657) 

 Στον δείκτη Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης (χλμ) [ΚΩΔ. 3402] = 28,55, συμβάλλει το Μεγάλο 

έργο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι» που ανήκει στα ημιτελή (βλ. §4.3) 

 

Σε σχέση με τιμές των δεικτών αποτελέσματος:   

 Για τον δείκτη «Αναβάθμιση οδικού δικτύου» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 1,1% και η 

τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 1,2%, ήτοι υπέρβαση της τιμής στόχου κατά 0,1 της ποσοστιαίας 

μονάδας. 

 Για τον δείκτη «Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών υψηλής πίεσης» η τιμή στόχος 

του Προγράμματος ήταν 136,5%  και η επίτευξη 125,28 και αφορά το μέρος του διαπεριφερειακού 

έργου που αντιστοιχεί στο ΠΕΠ. Συμβάλλει το έργο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς 

Αλιβέρι» 
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 Ο δείκτης «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης», σε 

ισοδύναμα ανθροπωέτη έχει τιμή επίτευξης 246,48 έναντι αντίστοιχου στόχου 160 (ήτοι ποσοστό 

επίτευξης 154%) και αφορά νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ.   

 

3.2.3 Χρήση ρήτρας ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

 

3.2.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελής) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Στην κατηγορία των ημιτελών έργων εμπίπτει το έργο με MIS 423676 «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4,64 εκ. €, για το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση 

της σύμβασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων το Α’ εξάμηνο του 2017 (βλ. §4.3 και Πίνακα 1.5). 
 

3.2.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Σύμφωνα με την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την υλοποίηση του Προγράμματος 

παρουσιάστηκε υστέρηση στην εκκίνηση ή την εξέλιξη ορισμένων ενταγμένων έργων, οι οποίες 

οφείλονταν στα εξής: 

1. Καθυστερήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διαγωνισμών κύρια λόγω των αλλεπάλληλων 

ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών. 

2. Αργοί ρυθμοί έκδοσης δικαστικών αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στον καθορισμό τιμών 

μονάδας των απαλλοτριώσεων.  

3. Πτωχεύσεις αναδόχων λόγω οικονομικής δυσπραγίας των ιδίων, σε συνδυασμό με την μεγάλη 

δυσκολία χρηματοδότησής τους από το υφιστάμενο Τραπεζικό σύστημα. Αποτέλεσμα του ανωτέρου 

είναι σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων λόγω αναγκαιότητας εκκαθάρισης των 

έκπτωτων εργολαβιών, επανασύνταξης τευχών δημοπράτησης και επαναδημοπράτησης των 

υπολειπόμενων εργασιών.  

4. Τέλος όλα τα έργα ενεργειακής υποδομής της Χώρας (ΕΦΔ ΕΠΑΕ) χρειάστηκε να εξετασθούν από τη 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην κατεύθυνση των «συμβατών κρατικών ενισχύσεων» οπότε 

ελήφθη η σχετική έγκριση σε συνέχεια αποστολής Φακέλων Κοινοποίησης και αναλυτικών στοιχείων 

που ζητήθηκαν. 

Τα μέτρα που λήφθηκαν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ είναι τα εξής:  

1. Παρακολούθηση της πορείας του συνόλου του έργου μέσω αναλυτικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο 

δράσης καταρτίζεται στην αρχή του έτους και περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία των έργων ανά 

τρίμηνο και ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η επικαιροποίηση των στοιχείων 

γίνεται ανά τρίμηνο με σκοπό την ανάληψη δράσεων επίσπευσης της εξέλιξης των έργων σε 

περίπτωση που παρατηρούνταν υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. 

2. Εκτέλεση επιτόπιων επαληθεύσεων και αυτοψιών, προκειμένου να προλαμβάνονται ορισμένα 

προβλήματα πριν εμφανιστούν και δημιουργήσουν καθυστερήσεις. 
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3.3 ΑΞΟΝΑΣ 03: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» 

3.3.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας αποτέλεσε η βελτίωση της προσπελασιμότητας των υποδομών και 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου, που συνδέονται τόσο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, 

όσο και με τη βελτίωση ζωής των κατοίκων. Μέσω των παρεμβάσεων του Άξονα, που επικεντρώθηκαν 

κυρίως στην ολοκλήρωση των συστημάτων συγκοινωνίας και μεταφορών, ενισχύθηκαν οι υποδομές και οι 

υπηρεσίες προσπελασιμότητας.  

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 03 μετά την αναθεώρηση του ΕΠ, 

ανέρχεται 88.905.800 €. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τριάντα (30) με 

συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 107.938.677€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 107.938.677€ 

και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 104.748.081€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 3, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

22 42.558.966 42.558.966 40.702.633 

23 50.937.983 50.937.983 49.685.581 

25 14.441.728 14.441.728 14.359.867 

ΣΥΝΟΛΟ 107.938.677 107.938.677 104.748.081 

 

Σχετικά με τις προσκλήσεις, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, αφού εξειδίκευσε τους αντίστοιχους 

κωδικούς θεματικής προτεραιότητας, στη συνέχεια εξέδωσε 11 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Στο 

πλαίσιο των προσκλήσεων υποβλήθηκαν 65 αιτήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν και στην συνέχεια η ΕΥΔ 

ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προέβη σε έκδοση 34 αποφάσεων ένταξης, ενώ εκδόθηκαν και 31 αποφάσεις 

απόρριψης.  

Όλες οι εντάξεις αφορούσαν τους ΚΘΠ 22 «εθνικές οδοί», 23«περιφερειακές / τοπικές οδοί» και 25 

«αστικές μεταφορές». Ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης μίας πράξης του ΚΘΠ 23 καθώς διαπιστώθηκε 

μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της. Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του 

προγράμματος ανακλήθηκαν επίσης οι αποφάσεις ένταξης  πράξεων του ΚΘΠ 23 

Από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑ υλοποιήθηκε μία πράξη με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» 

συνολικής ΔΔ ύψους 94.920 €. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου 

Δείκτες  ΑΞΟΝΑΣ 3  Σύνολο  

Core 

Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών (αριθμός)  Επίτευγμα 0 29 

(ΚΩΔ. 13) Στόχος   25 

  Αφετηρία 103   

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (χλμ.) Επίτευγμα 0 123,61 

 (ΚΩΔ. 16) Στόχος    100 

  Αφετηρία  396   

Εκροές  

Κατασκευή - βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων (χλμ.)  Επίτευγμα 0 9,87 

(ΚΩΔ. 2022) Στόχος    9,87 

  Αφετηρία  0   

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εκτός εθνικού οδικού δικτύου 

(χλμ.)  
Επίτευγμα 0 105,61 

(ΚΩΔ. 2006) Στόχος    86,32 

  Αφετηρία  0   

Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου Επίτευγμα   18,02 

(ΚΩΔ. 2005) Στόχος    15 

  Αφετηρία      

Αποτελέσματα  

Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%)  Επίτευγμα 0 2,37 

(ΚΩΔ. 2019) Στόχος    2,37 

  Αφετηρία  0   

 

3.3.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Στόχοι του Άξονα, όπως περιγράφονταν από τους δείκτες κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

ήταν: 

 13 «Αριθμός έργων». Χρηματοδοτήθηκαν 29 πράξεις καλύπτοντας τον στόχο που ήταν να 

χρηματοδοτηθούν 25 πράξεις (υπέρβαση κατά 16%). 

 16 «χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» μέσω των οποίων το συνολικό 

μήκος του οδικού δικτύου που θα αναβαθμίζονταν / κατασκευάζονταν θα έφτανε τα 100 

χιλιόμετρα και το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου που αναβαθμίστηκε / κατασκευάστηκε 

έφτασε τα 123,61 χιλιόμετρα. Η υπέρβαση κατά 23,6% του στόχου σε επίπεδο περιφέρειας 

οφείλεται στην υπερδέσμευση του Άξονα κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 

 Η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους κάτωθι δείκτες εκροών: 

 2005 «Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου», χρηματοδοτήθηκαν 3 πράξεις, οι 

συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των οποίων ανέρχονται σε 40.700.757,32€ και με τις οποίες 

βελτιώθηκαν /κατασκευάστηκαν 18,02 χλμ Εθνικού οδικού δικτύου καλύπτοντας τον στόχο για το 

2013 που ήταν 15 χλμ (υπέρβαση κατά 20%). 

 2006 «Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου» 

χρηματοδοτήθηκαν 19 πράξεις οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των οποίων ανέρχονται σε 
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49.592.559,62€ και με τις οποίες βελτιώθηκαν /κατασκευάστηκαν 95,74 χλμ  του οδικού δικτύου 

καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 86,32 χλμ (υπέρβαση κατά 11%). 

 2022 «Κατασκευή – βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων» χρηματοδοτήθηκαν 6 

πράξεις οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των οποίων ανέρχονται σε 13.496.910,60€ και με τις 

οποίες βελτιώθηκαν /κατασκευάστηκαν 9,87 χλμ  του αστικού οδικού δικτύου καλύπτοντας τον 

στόχο για το 2013 που ήταν 9,87 χλμ. 

Σημειώνεται ότι η πράξη με κωδικό 380162 και τίτλο «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας-

Τζαβέλα-Πύρρου» δεν συμβάλει σε κάποιον από τους προαναφερθέντες δείκτες εκροών. 

3.3.3 Χρήση ρήτρα ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.3.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.3.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, όσον αφορά στην πρόοδο υλοποίησης των έργων του 

Άξονα, παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις που οφείλονταν κυρίως : 

 Στην αδυναμία λόγω της οικονομικής κρίσης μέρους των εργοληπτικών εταιρειών να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις κατασκευής των έργων, με συνέπεια οι εργασίες να σταματούν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  

 Στη μεγάλη καθυστέρηση εκδίκασης αλλά και έκδοσης αποφάσεων στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε 

προσδιορισμός τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώσεων.   

 Στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών εξ αιτίας ενστάσεων και προσφυγών. 

 Στις συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεων που εισηγούνταν οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες στα  δημόσια 

έργα. 

 Στις δυσκολίες από την αρχική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις 

προμήθειες εξοπλισμού. 

 Στις συνθήκες περιορισμένης οικονομικής ρευστότητας κατά το 2015, που επέφεραν σημαντικές 

καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων από το ΠΔΕ, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 

μήνες του 2015, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς υλοποίησης του συνόλου των έργων του Άξονα, 

που βρισκόταν σε εξέλιξη την περίοδο εκείνη.  Τα συγκεκριμένα ζητήματα ρευστότητας 

αποκαταστάθηκαν σταδιακά από τον Αύγουστο 2015 και μετά, με αποτέλεσμα την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του μεγαλύτερου αριθμού έργων εντός της επιλέξιμης περιόδου. Μικρός αριθμός έργων 

του Άξονα συνέχισε να υλοποιείται  με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ εντός του 2016. 

Τα μέτρα που λήφθηκαν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ είναι τα εξής:  

 Αποστολή εγγράφου σε όλους τους Δικαιούχους, με το οποίο υπενθυμίζεται η υποχρέωση ανάρτησης 

πινακίδων και παρέχονται εκ νέου οδηγίες 

 Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης  προς όλους τους Δικαιούχους, της υποχρέωσης αποκατάστασης 

των ευρημάτων και ικανοποίησης των συστάσεων του ΕΣΠΕΛ, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 

οποία κατατάσσονται τα έργα.  
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3.4 ΑΞΟΝΑΣ 04: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» 

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην προστασία, βελτίωση και βιώσιμη αξιοποίηση του 

φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος και στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. 

Παράλληλα, στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμού και στη σύνδεσή του με τις τουριστικές διαδρομές και 

την οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών. Τέλος, στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και στη βελτίωση της 

απασχόλησης. 

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος άξονας στοχεύει στη βελτίωση της χωρικής συνοχής και της ισόρροπης 

ανάπτυξης της Περιφέρειας μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας ζωής ειδικών μειονεκτικών περιοχών, αλλά 

και στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη ειδικών περιοχών 

Οι στόχοι αυτοί του Άξονα εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό 

εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4, μετά την αναθεώρηση του ΕΠ, 

ανέρχεται σε  164.896.500 €. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ) : 

1. ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε διακόσιες είκοσι 

επτά (227) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 184.583.173€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

184.583.173€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 181.862.589€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανά ΚΘΠ: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

44 8.207.224 8.207.224 8.205.204 

45 4.806.318 4.806.318 4.676.765 

53 15.614.609 15.614.609 15.058.107 

54 22.613.277 22.613.277 22.540.788 

56 659.626 659.626 659.467 

58 13.815.334 13.815.334 13.785.633 

59 3.173.465 3.173.465 3.088.166 

60 94.620 94.620 85.158 

61 22.801.482 22.801.482 22.767.793 

75 69.683.213 69.683.213 67.971.060 

76 18.876.100 18.876.100 18.832.712 

77 1.526.498 1.526.498 1.480.327 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

79 2.711.408 2.711.408 2.711.408 

ΣΥΝΟΛΟ 184.583.173 184.583.173 181.862.589 

 

Εργα phasing στον άξονα  

 «Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας» MIS 429717.  

 «Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο» MIS 375519. 

 «Αποκατάσταση τμήματος πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε 

Πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος  Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας στο Βόλο» MIS 375518.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του άξονα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας 

Δείκτες  ΑΞ 4 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 93,5 

  Στόχος    90 

(ΚΩΔ. 1) Αφετηρία      

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

(αριθμός)  
Επίτευγμα 0 47021 

  Στόχος    120.000 

(ΚΩΔ. 25)  Αφετηρία  64.000   

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

(ΚΩΔ. 26) 

Επίτευγμα 0 3326 

Στόχος    2.700 

Αφετηρία      

Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (αριθμός)  Επίτευγμα 0 8 

  Στόχος    9 

(ΚΩΔ. 31)  Αφετηρία  40   

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

(αριθμός) (ΚΩΔ. 32) 

Επίτευγμα 0 71295 

Στόχος    74.000 

Αφετηρία      

Αριθμός έργων τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 34) 

Επίτευγμα 0 12 

Στόχος    8 

Αφετηρία  143   

Αριθμός έργων εκπαίδευσης (αριθμός) (ΚΩΔ. 36) 

Επίτευγμα 0 62 

Στόχος    63 

Αφετηρία  24   

Αριθμός ωφελουμένων μαθητών (αριθμός) (ΚΩΔ. 37) 

Επίτευγμα 0 30.641 

Στόχος    24.500 

Αφετηρία  5.000   
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Δείκτες  ΑΞ 4 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός έργων υγείας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 33 

  Στόχος    30 

(ΚΩΔ. 38) Αφετηρία  6   

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας 
των πόλεων (αριθμός) (ΚΩΔ. 39) 

Επίτευγμα 0 29 

Στόχος    29 

Αφετηρία  30   

Εκροές  

Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 9 

  Στόχος    9 

(ΚΩΔ. 9001) Αφετηρία  17   

Υποδομές κοινωνικής φροντίδας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 3 

  Στόχος    5 

(ΚΩΔ. 9006) Αφετηρία  7   

Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 230 

  Στόχος    230 

(ΚΩΔ. 9004) Αφετηρία  2.926   

Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 25 

  Στόχος    24 

(ΚΩΔ. 9401) Αφετηρία  11   

Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος (αρ.)  Επίτευγμα 0 14 

  Στόχος    17 

(ΚΩΔ. 1039) Αφετηρία      

Αποτελέσματα  

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμίος) 

Επίτευγμα 0 1741 

  Στόχος    2000 

 (ΚΩΔ. 501)  Αφετηρία      

 

3.4.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Τα επιτεύγματα του Άξονα όπως αποτυπώνονται στους Δείκτες Κορμού του ΕΠ έχουν ως εξής:  

 25 «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων»:  ο 

υπόψη πληθυσμός ανήλθε σε 47.021 έναντι στόχου ΕΠ 120.000 (κάλυψη κατά 40%). Η σημαντική 

υστέρηση οφείλεται στην αφαίρεση πράξεων για διαχειριστικούς λόγους από το ΕΠ, τόσο σε 

προγενέστερο χρόνο όσο και κατά την εξυγίανση του, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ή 

στο ΠΕΠΘ.   

 26 «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων»:  υπήρξε πλήρης κάλυψη του στόχου του ΕΠ (2775 έναντι τιμής στόχου 2700).  

 31 «Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων»: η υστέρηση στην κάλυψη της τιμής στόχου (8 έργα έναντι 

στόχου 9) οφείλεται στην ύπαρξη 1 τμηματοποιημένης πράξης της οποίας οι δείκτες, όπως και 

παραπάνω αναφέρθηκε, προσμετρώνται  στο ΠΕΠΘ.  
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 32 «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας»: επίσης, η μικρή 

υστέρηση στην κάλυψη της τιμής στόχου (71.295 άτομα έναντι στόχου 74.000 / κάλυψη κατά 96,34%) 

οφείλεται στην ύπαρξη 1 τμηματοποιημένης πράξης της οποίας οι δείκτες προσμετρώνται  στο ΠΕΠΘ.  

 34 «Αριθμός έργων Τουρισμού»: χρηματοδοτήθηκαν 12 πράξεις έναντι στόχου 8 (υπερκάλυψη τιμής 

στόχου κατά 150%) 

 36 «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης»:  υλοποιήθηκαν 61 πράξεις. Ο υπόψη Δείκτης λαμβάνει όμως την 

τιμή 62 γιατί  η πράξη με κωδ. ΟΠΣ 349323 και τίτλο «1ο Νηπιαγωγείο Αγριάς Νομού Μαγνησίας & 

Προσθήκη 12ου Νηπιαγωγείου στο χώρο του 1ου & 2ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου» συνεισφέρει σε αυτόν 

με τιμή 2, δεδομένου ότι αφορά σε 2 πλήρως διακριτά γεωγραφικά σχολεία.  Η μικρή υστέρηση στην 

επίτευξη της τιμής στόχου του Δείκτη(62 έναντι στόχου 63) οφείλεται στην ύπαρξη 2 

τμηματοποιημένων πράξεων εκπαίδευσης των οποίων οι δείκτες συνεισφέρουν εξολοκλήρου στο 

ΠΕΠΘ.  

 37 «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών»:  υπερκάλυψη της τιμής στόχου του δείκτη κατά 25% (30.641 

ωφελούμενοι έναντι 24.500).   

 38  «Αριθμός έργων υγείας»: υλοποιήθηκαν 32 πράξεις. Ο υπόψη Δείκτης λαμβάνει όμως την τιμή 33 

γιατί η πράξη με κωδ. ΟΠΣ 366246 και τίτλο «Δημιουργία Περιφερειακών Ιατρείων ΤΔ Σούρπης και ΤΔ 

Καναλίων» συνεισφέρει σε αυτόν με τιμή 2, δεδομένου ότι αφορά σε 2 πλήρως διακριτές γεωγραφικά 

μονάδες υγείας.  Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης υπερκαλύπτεται.  

 39 «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων»:  

υπήρξε πλήρης κάλυψη της τιμής στόχου του δείκτη (29 έναντι 29). 

Επίσης, η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους παρακάτω δείκτες εκροών:  

 9001 «Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας»:  υπήρξε πλήρης κάλυψη της τιμής 

στόχου του δείκτη (9 πράξεις έναντι στόχου 9). 

 9006 «Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας»:  η υστέρηση κάλυψης της τιμής στόχου  (3 

πράξεις έναντι στόχου 5), οφείλεται στην απένταξη 3 για διαχειριστικούς λόγους (μη έγκαιρη 

ολοκλήρωση) 3 πράξεων οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠΘ 

 9004 «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται»: υπήρξε πλήρης κάλυψη της 

τιμής στόχου του δείκτη (230 έναντι 230).  

 9401 «Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται»:  υπήρξε υπερκάλυψη της τιμής 

στόχου του δείκτη (25 πράξεις έναντι στόχου 24)  

  1039 «Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος»: η υστέρηση στην κάλυψη της τιμής στόχου 

του δείκτη (14 πράξεις έναντι στόχου 17), οφείλεται στην απένταξη πράξεων για διαχειριστικούς 

λόγους, όπως επεξηγείται και στον δείκτη 25.  

3.4.3 Χρήση ρήτρα ευελιξίας. 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

3.4.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)     

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.4.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά την εξέλιξη των πράξεων εντοπίστηκαν ορισμένα ζητήματα που δυσχέραιναν ή καθυστέρησαν την 

εξέλιξη των έργων. Αυτές αφορούσαν σε ολοκλήρωση διαδικασιών απελευθέρωσης χώρου εκτέλεσης 

έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασίες στη χώρα, με καθυστέρηση σε σχέση με τον 

αρχικό σχεδιασμό, μη προβλεπόμενες εργασίες Ο.Κ.Ω. ή λοιπές, έκτακτες ανάγκες εργασιών σε έργα, 

αντιδράσεις κατοίκων για εκτέλεση έργων σε ορισμένες περιπτώσεις κ.α. Επίσης, αλλαγές στη νομοθεσία 
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δημοσίων έργων, τρόπου χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια των ετών εξέλιξης έργων και Προγράμματος, 

επέφεραν ενδιάμεσα καθυστερήσεις. Τέλος, γενικότερες συνθήκες στη χώρα, όπως ο περιορισμός 

κινήσεως κεφαλαίων που επιβλήθηκε κατά την τελευταία περίοδο εξέλιξης του Προγράμματος, 

προκάλεσε καθυστερήσεις λόγω οικονομικής εμπλοκής αναδόχων έργων αλλά και προμήθεια υλικών 

ειδικά όσων προέρχονταν από χώρες εκτός Ελλάδας. 

Μέσω ενεργειών συντονισμένων των εμπλεκομένων υπηρεσιών υλοποίησης, σχεδιασμού και διαχείρισης 

των έργων, και με στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εντέλει τα έργα ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς και παραδόθηκαν σε χρήση. 

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις στις πράξεις του υπόψη Άξονα, εντόπισαν όποια 

προβλήματα και αστοχίες τυχόν υπήρχαν, συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή τους. Ορισμένες διορθώσεις 

που επιβλήθηκαν στις πράξεις, αποτελούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι συστημικά θέματα. Εν 

γένει οι πράξεις του Άξονα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.    
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3.5 ΑΞΟΝΑΣ 05: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» 

3.5.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Ο στόχος του Άξονα είναι η διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια 

και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της σε όλες ει δυνατόν τις περιοχές της, προς όφελος της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας εξυπηρετεί και στόχους ενδογενούς ανάπτυξης που δεν 

έχουν ακόμη επιτευχθεί και οι οποίοι απαιτούν την υλοποίηση παρεμβάσεων και αμιγούς Στόχου 

"Σύγκλιση". Κατά τον ίδιο τρόπο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής θα επιτευχθεί με την προώθηση δράσεων 

που θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ, με την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών 

της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής 

αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ ανέρχεται σε 

133.790.900€. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠ 

ΕΠΑΕ). 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ). 

4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ). 

5. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ). 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε διακόσιες ογδόντα 

μία (281) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 143.090.205€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

143.090.205€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 141.552.152€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 5, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

13 9.667.360 9.667.360 9.189.174 

43 25.761.800 25.761.800 25.760.167 

45 1.928.230 1.928.230 1.925.549 

46 799.403 799.403 799.403 

47 156.319 156.319 156.319 

51 3.009.285 3.009.285 3.007.764 

53 1.433.207 1.433.207 1.433.207 

54 1.685.235 1.685.235 1.523.220 

55 52.409 52.409 52.409 

58 12.121.740 12.121.740 12.111.747 

59 4.832.813 4.832.813 4.799.402 

61 13.715.645 13.715.645 13.633.452 

75 39.363.609 39.363.609 38.643.749 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

76 27.735.969 27.735.969 27.730.766 

79 827.182 827.182 785.823 

ΣΥΝΟΛΟ 143.090.205 143.090.205 141.552.152 

Ως κάποιες από τις σημαντικές οριζόντιες δράσεις, ενδεικτικά αναφέρονται: 

Α-I. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ΚΘΠ 43)  

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 396 εκ. €, αποτέλεσε 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project) και αφορούσε στη χορήγηση κινήτρων -συνδυασμό επιδότησης 

(ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) και χαμηλότοκου δανείου (από το ΤΑΜΕΙΟ). 

Σε ό,τι αφορά στην Στερεά Ελλάδα, 2.618 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, έχει επιτευχθεί ετήσια 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 3.418,13 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να 

ανέρχεται σε 39,75 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 28,54 kt CO2. 

Εκτός των παραπάνω, ωφελήθηκαν επιπλέον 6.944 οικίες στο σύνολο της χώρας  (435 στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας)  με χρηματοδότηση που προήλθε από επιστροφές δανείων, παραγόμενους τόκους και 

εθνικούς πόρους (τα οποία δεν συνυπολογίζονται στον δείκτη). 

Α-ΙΙ. «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού 

(Αλλάζω κλιματιστικό)» (ΚΘΠ 43) 

Στο σύνολο της χώρας αντικαταστάθηκαν 140.031 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 98.800 

καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αντικαταστάθηκαν 6.992 

συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 5.000 καταναλωτές. Οι συνολικές εντάξεις αντιστοιχούν σε 

46,59 εκ. € ΔΔ, εκ των οποίων 2,43 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Α-ΙΙΙ. «Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (ΚΑΠΕ) (ΚΘΠ 43) 

Η πράξη αφορούσε σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από Δήμους της χώρας Προβλέπονταν 

βελτιώσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, σε τεχνικές υποδομές του Δήμου, 

αντικαταστάσεις εξοπλισμού, κλπ. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώθηκε 1 έργο Δημόσιας 

Δαπάνης 330,6 χιλ. € 

Στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και Διανομή Ύδατος», υλοποιήθηκαν 5 πράξεις 

που αφορούν σε δράσεις για την: 

Κατάρτιση και ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 

υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

2006/7/ΕΚ.  

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Στερεάς 

Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 

και του ΠΔ 51/2007. 

 

Έργα phasing 

1. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ MIS 349657. 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ MIS 374902. 
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3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MIS 

380829. 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ MIS 270966. 

5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ MIS 300571. 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ MIS 304429. 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MIS 

372942. 

8. Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων MIS 

376476. 

9. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική 

Διαδικασία MIS 383639. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του άξονα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας 

Δείκτες  ΑΞ5  Σύνολο  

Κορμού (Core)       

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (αρ.)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 27) Στόχος    0 

  Αφετηρία  8   

Αριθμός έργων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα (αρ.)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 28) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

Αποκατάσταση περιοχών (τετρ. Χλμ.)  Επίτευγμα 0 0,02 

(ΚΩΔ. 29) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

Αριθμός έργων (πρόληψης κινδύνων) (αρ.)  Επίτευγμα 0 1 

(ΚΩΔ. 31) Στόχος    15 

  Αφετηρία  60   

Αριθμός έργων τουρισμού (αρ.) (ΚΩΔ. 34) 

Επίτευγμα 0 3 

Στόχος    7 

Αφετηρία  0   

Αριθμός έργων (εκπαίδευση) (αριθμός)  Επίτευγμα 0 42 

(ΚΩΔ. 36) Στόχος    35 

  Αφετηρία  80   

Αριθμός έργων (υγεία) (αριθμός) (ΚΩΔ. 38) 

Επίτευγμα 0 11 

Στόχος    16 

Αφετηρία  50   

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της ελκυστηκότητας και βιωσιμότητας των 
πόλεων (αριθμός) (ΚΩΔ. 39) 

Επίτευγμα 0 28 

Στόχος    25 

Αφετηρία  51   
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Δείκτες  ΑΞ5  Σύνολο  

Κορμού (Core)       

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

(αριθμός)  
Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 25) Στόχος    0 

  Αφετηρία      

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων (αριθμός) 
Επίτευγμα 0 5.000 

(ΚΩΔ. 26) Στόχος   0 

  Αφετηρία  159.830   

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά έργα προστασίας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 32) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού 

(μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (αριθμός)  
Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 35) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (αριθμός)  Επίτευγμα 0 6.721 

(ΚΩΔ. 37) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής 

μεταφοράς (αριθμός) (ΚΩΔ. 22) 

Επίτευγμα 0 0 

Στόχος    0 

Αφετηρία  0   

Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt)  Επίτευγμα 0 30,57 

(ΚΩΔ. 30) Στόχος    16 

  Αφετηρία  0   

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν  

Επίτευγμα 0 128 

Στόχος    140 

Αφετηρία  0   

Αριθμός έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 23) Στόχος    39 

  Αφετηρία  12   

Εκροές  

Περιοχές NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 0 

Στόχος    2 

Αφετηρία  0   

Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΑΚΥ, ΚΥ) - (αριθμός)  Επίτευγμα 0 12 

(ΚΩΔ. 9001) Στόχος    12 

  Αφετηρία  15   

Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (αριθμός) Επίτευγμα 0 107 

(ΚΩΔ. 9004) Στόχος    265 

  Αφετηρία  906   

Υποδομές Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1 
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Δείκτες  ΑΞ5  Σύνολο  

Κορμού (Core)       

(ΚΩΔ. 9006)  Στόχος    10 

  Αφετηρία  8   

Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 16 

 (ΚΩΔ. 9401) Στόχος    20 

  Αφετηρία  22   

Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ (αριθμός)  Επίτευγμα 0 15.644 

(ΚΩΔ. 4203) Στόχος    32.426 

  Αφετηρία  0   

Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1 

(ΚΩΔ. 1039) Στόχος    40 

  Αφετηρία  0   

Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ.)  Επίτευγμα 0 3 

(ΚΩΔ. 1033) Στόχος    25 

  Αφετηρία  0   

Κτιριακές υποδομές σύγχρονου πολιτισμού (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1 

(ΚΩΔ. 9407) Στόχος    2 

  Αφετηρία  0   

Μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ (αριθμός) (ΚΩΔ. 1099) 

Επίτευγμα 0 13 

Στόχος    20 

Αφετηρία  0   

Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών (τ.μ.) (ΚΩΔ. 9227) 

Επίτευγμα 0 30.604 

Στόχος      

Αφετηρία  0   

Αίθουσες διδασκαλίας α’ βάθμιας εκπαίδευσης Επίτευγμα 0 130 

(αριθμός) Στόχος    130 

(ΚΩΔ. 9502) Αφετηρία  0   

Αίθουσες διδασκαλίας β΄βάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβάνονται και οι αίθουσες 

εργαστηρίων) (αριθμός) 
Επίτευγμα 0 74 

(ΚΩΔ. 9503) Στόχος    70 

  Αφετηρία  0   

Αίθουσες διδασκαλίας γ’ βάθμιας εκπαίδευσης Επίτευγμα 0 8 

(αριθμός) Στόχος    8 

(ΚΩΔ. 9504) Αφετηρία  0   

Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των πολιτών και 

είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (αριθμός) (ΚΩΔ.4202) 

Επίτευγμα 0 106 

Στόχος    99 

Αφετηρία  0   

ICT project που θα χρηματοδοτηθούν 

Επίτευγμα 0 128 

Στόχος    140 

Αφετηρία  0   
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Δείκτες  ΑΞ5  Σύνολο  

Κορμού (Core)       

Αποτελέσματα  

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 
(αριθμός) 

Επίτευγμα 0 360.299,00 

 (ΚΩΔ. 9202) Στόχος    50.000 

  Αφετηρία  23.610   

Περιοχές NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης (%)  

Επίτευγμα 0 0 

Στόχος    100 

Αφετηρία  0   

Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (KW) 
(ΚΩΔ 3409) 

Επίτευγμα 0 3.497 

Στόχος    40.591 

Αφετηρία  0   

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)  Επίτευγμα 0 41,84 

(ΚΩΔ. 3420) Στόχος    17 

  Αφετηρία      

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 2.615,48 

(ΚΩΔ. 501) Στόχος    1.300 

  Αφετηρία      

Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα 
ανθρωποέτη) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 136 

(ΚΩΔ. 1)  Στόχος    0 

  Αφετηρία      

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του πληθυσμού 
της Περιφέρειας)  

Επίτευγμα 0 43% 

(ΚΩΔ. 4211) Στόχος    17% 

  Αφετηρία  9%   

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες  Υπηρεσίες που 

εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των πολιτώνκαι είναι Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών υπηρεσιών) (% επί του πληθυσμού της 
Περιφέρειας) (ΚΩΔ. 4214) 

Επίτευγμα 0 23,50% 

Στόχος   17% 

Αφετηρία 8%   

 

 

3.5.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους  

Οι στόχοι του Άξονα, όπως αποτυπώνονται στους Δείκτες Κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 

και τα αντίστοιχα επιτεύγματα ήταν: 

 29 «Αποκατάσταση περιοχών»: Έγιναν παρεμβάσεις σε 0,02 τετρ. Χλμ. 

 31 «Αριθμός έργων (πρόληψης κινδύνων)»:  Χρηματοδοτήθηκε 1 Πράξη έναντι στόχου 15 

(κάλυψη στόχου κατά 6,7%). Η υστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διαχειριστικούς 

λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 34 «Αριθμός έργων τουρισμού»: Χρηματοδοτήθηκαν 3 Πράξεις έναντι στόχου 7 (κάλυψη 

στόχου κατά 42,9%). Η υστέρηση οφείλεται σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων 

που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του 

προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 
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 36 «Αριθμός έργων (εκπαίδευση)»: Χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 42 Πράξεις 

υπερκαλύπτωντας τον στόχο των 35 Πράξεων σε ποσοστό 120%. 

 38 «Αριθμός έργων (υγεία)»: Χρηματοδοτήθηκαν 11 Πράξεις έναντι στόχου 16 (κάλυψη 

στόχου κατά 68,8%). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή στόχο 16 περιλαμβανόταν και ένα έργο 

phasing, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα (αφού εγκριθεί ως «Μεγάλο Έργο») στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλαάδας 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΣΕ).  Η 

υστέρηση ωστόσο οφείλεται  σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν 

ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του 

προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 39 «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της ελκυστικότητας και βιωσιμότητας των πόλεων»: 

Χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 28 Πράξεις υπερκαλύπτωντας τον στόχο των 25 Πράξεων σε 

ποσοστό 112%. 

 26 «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων»: Έγιναν έργα που εξυπηρετούν 5.000 πολίτες 

 37 «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (αριθμός)»: Έγιναν έργα σε χώρους εκπαίδευσης που 

εξυπηρετούν 6.721 μαθητές όλων των βαθμίδων. 

 

Επίσης, η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους παρακάτω δείκτες εκροών: 

 9001 «Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΑΚΥ, ΚΥ)»:  Πραγματοποιήθηκαν 

12 έργα υποδομών καλύπτοντας  τον στόχο κατά 100% . 

 9004 «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται»: Δημιουργήθηκαν  ή 

αναβαθμίστηκαν 107 κλίνες έναντι στόχου 265 (κάλυψη στόχου κατά 40,4%). Διευκρινίζεται 

ότι στην τιμή στόχο περιλαμβανόταν και η εκροή (265 κλίνες) που θα είχε ένα έργο phasing, το 

οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα (αφού εγκριθεί ως «Μεγάλο Έργο») στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλαάδας 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΣΕ).  Η υστέρηση επίσης 

οφείλεται  σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο 

Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 

100% χρηματοδότησης). 

 9006 «Υποδομές Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας»: Υλοποιήθηκε 1 παρέμβαση έναντι στόχου 

10 (κάλυψη στόχου κατά 10%). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή στόχο περιλαμβανόταν και ένα 

έργο phasing, το οποίο ενάνχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 

Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΣΕ). Η υστέρηση ωστόσο οφείλεται σε ανακλήσεις των αποφάσεων 

ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με 

το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 9401 «Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται»: Χρηματοδοτήθηκαν 16 Πράξεις 

έναντι στόχου 20 (κάλυψη στόχου κατά 80%). Η υστέρηση οφείλεται σε ανακλήσεις των 

αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, 

σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 1039 «Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος (αριθμός)»: Χρηματοδοτήθηκε 1 

Πράξη έναντι στόχου 40 (κάλυψη στόχου κατά 2,5%). Η υστέρηση οφείλεται στην μεταφορά 

έργων (περισσότέρων του στόχου), για διαχειριστικούς λόγους, από το Πρόγραμμα στο ΕΠ 

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον αριθμό 

των έργων που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια απλά άλλαξε το Πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 1033 «Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ.)»: Κατασκευάστηκαν 3 χλμ.  έναντι στόχου 25 

(κάλυψη στόχου κατά 12%). Η υστέρηση οφείλεται στην μεταφορά έργων (με συνολικό μήκος 

δικτύου μεγαλύτερου του ανωτέρω στόχου), για διαχειριστικούς λόγους, από το Πρόγραμμα 

στο ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο 
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συνολικό μήκος του δικτύου που κατασκευάστηκε στην Περιφέρεια απλά άλλαξε το 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 9407 «Κτιριακές υποδομές σύγχρονου πολιτισμού (αριθμός)»: Χρηματοδοτήθηκε 1 Πράξη 

έναντι στόχου 2 (κάλυψη στόχου κατά 50%). Διευκρινίζεται ότι στην τιμή στόχο 

περιλαμβανόταν και ένα έργο phasing, το οποίο ενάνχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΣΕ).  Η υστέρηση επίσης οφείλεται  σε 

ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για 

διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% 

χρηματοδότησης). 

 1099 «Μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ (αριθμός)»: Χρηματοδοτήθηκαν 13 Πράξεις έναντι στόχου 20 

(κάλυψη στόχου κατά 65%). Η υστέρηση οφείλεται σε ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης 

έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με το 

κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

 9227 «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών (τ.μ.)»: Έγιναν παρεμβάσεις σε 30.604 τ. μ. 

 9502 «Αίθουσες διδασκαλίας α’ βάθμιας εκπαίδευσης»: Δημιουργήθηκαν  ή αναβαθμίστηκαν 

130 αίθουσες  καλύπτοντας  τον στόχο κατά 100% . 

 9503 «Αίθουσες διδασκαλίας β΄βάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβάνονται και οι αίθουσες 

εργαστηρίων)»: Δημιουργήθηκαν  ή αναβαθμίστηκαν 74 αίθουσες  υπερκαλύπτοντας  τον 

στόχο 70 σε ποσοστό 105,7%. 

 9504 «Αίθουσες διδασκαλίας γ’ βάθμιας εκπαίδευσης»: Δημιουργήθηκαν  ή αναβαθμίστηκαν 

8 αίθουσες  καλύπτοντας  τον στόχο κατά 100% . 

 
Οι ενταγμένες και ολοκληρωμένες πράξεις του άξονα σε σχέση με το σύνολο του ΕΠ συμβάλλουν κυρίως:   

 Στο δείκτη «Αριθμός έργων (εκπαίδευση)» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 21% στη 

τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Αριθμός έργων (υγεία)» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 18% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της ελκυστικότητας και βιωσιμότητας των 

πόλεων» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 42% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του 

ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 13% 

στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «ICT project που θα χρηματοδοτηθούν» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 

92% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 

3.5.3 Χρήση ρήτρας ευελιξίας 

Δεν ενεργοποιήθηκε ρήτρα ευελιξίας στον Άξονα. 

3.5.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελής) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 
 

3.5.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος παρουσιάστηκε υστέρηση στην εκκίνηση ή την εξέλιξη ορισμένων 

ενταγμένων έργων, οι οποίες οφείλονταν στα εξής: 
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1. Χαμηλός ρυθμός υλοποίησης των έργων από τους αναδόχους λόγω έλλειψης ρευστότητας της αγοράς 

και καθυστέρησης εξόφλησης των ολοκληρωμένων τμημάτων από το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Καθυστερήσεις στα έργα του τομέα του Πολιτισμού λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η γρηγορότερη εξέλιξη των έργων. 

3. Αλλεπάλληλες ενστάσεις και προσφυγές στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών. 

Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», κυρίως λόγω της δυσκολίας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής των 

ΟΤΑ, οπότε διερευνήθηκε η δυνατότητα εξεύρεσης των σχετικών πόρων. Για το λόγο αυτό, προωθήθηκε 

σχετική νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013), σύμφωνα με την 

οποία το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

(δηλ. το 100%) των έργων με Δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, που 

εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             93 

3.6 ΑΞΟΝΑΣ 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Ηπείρου» 

3.6.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η 

συνέχιση της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση. 

Η Δημόσια Δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 06 ανέρχεται σε 142.824.900€ και το ποσοστό ενωσιακής 

συνδρομής σε 100%.   

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΔΑ) 

2. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εκατόν πενήντα 

τρεις (153) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 146.063.691€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

145.866.092€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 141.827.230€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 6, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

44 3.710.578 3.710.578 3.710.578 

45 25.752.300 25.734.344 24.492.954 

46 19.211.177 19.031.534 18.250.380 

50 4.571.133 4.571.133 4.377.825 

51 301.161 301.161 293.440 

53 1.349.154 1.349.154 1.349.154 

56 2.665.849 2.665.849 2.652.143 

57 1.013.449 1.013.449 1.013.449 

58 9.435.723 9.435.723 9.435.723 

59 2.710.378 2.710.378 2.710.378 

61 22.286.170 22.286.170 22.110.070 

69 96.959 96.959 96.959 

75 22.231.204 22.231.204 22.153.790 

76 17.484.397 17.484.397 16.305.610 

77 5.232.394 5.232.394 5.232.390 

79 8.011.665 8.011.665 7.642.387 

ΣΥΝΟΛΟ 146.063.691 145.866.092 141.827.230 
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Εργα Phasing στον Αξονα 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ MIS 237037. 

2. Προσθήκη πεναταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ MIS 341290. 

3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» MIS 277531. 

4. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ" MIS 304092. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του άξονα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 6: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Ηπείρου 

 

Δείκτες  ΑΞ 6 
 

Σύνολο  

Core 

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (αριθμός) (ΚΩΔ. 27) 

Επίτευγμα 0 3 

Στόχος    3 

Αφετηρία  2   

Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών (ΧΑΔΑ) (αριθμός) (ΚΩΔ. 002-c) 

Επίτευγμα 0 12 

Στόχος    12 

Αφετηρία  0   

Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (οδικής προστασίας) (αριθμός) (ΚΩΔ. 31) 

Επίτευγμα 0 10 

Στόχος   7 

Αφετηρία  15   

Αριθμός έργων τουρισμού (αναφέρεται στο σύνολο των έργων τουρισμού και 
πολιτισμού για υποδομές) (αριθμός) (ΚΩΔ. 34) 

Επίτευγμα 0 29 

Στόχος    28 

Αφετηρία  91   

Αριθμός έργων εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί) (αριθμός) (ΚΩΔ. 36) 

Επίτευγμα 0 88 

Στόχος    60 

Αφετηρία  47   

Αριθμός έργων υγείας (κτιριακά και εξοπλισμοί (αριθμός) (ΚΩΔ. 38) 

Επίτευγμα 0 16 

Στόχος    18 

Αφετηρία  20   

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των 
πόλεων (αριθμός) (ΚΩΔ. 39) 

Επίτευγμα 0 10 

Στόχος    10 

Αφετηρία  30   

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων (αριθμός) (ΚΩΔ. 25) 

Επίτευγμα 0 161171 

Στόχος    150.000 

Αφετηρία  73.000   

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων (αριθμός) (ΚΩΔ. 26) 

Επίτευγμα 0 17331 

Στόχος    20.000 

Αφετηρία  10.000   

Αριθμός ωφελουμένων μαθητών (αριθμός) (ΚΩΔ. 37) Επίτευγμα 0 13920 
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Δείκτες  ΑΞ 6 
 

Σύνολο  

Core 

Στόχος    4.088 

Αφετηρία  13.350   

Εκροές  

Χωρητικότητα εξοπλισμού συλλογής παραγόμενων αστικών αποβλήτων που 

ανακυκλώνονται 
Επίτευγμα 0   

  Στόχος    1.970 

  Αφετηρία  0   

 

3.6.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Τα επιτεύγματα του Άξονα αποτυπώνονται στους κάτωθι δείκτες:  

Περιβάλλον 

 27 «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», χρηματοδοτήθηκαν 3 πράξεις, καλύπτοντας 

τον στόχο για το 2013 που ήταν η υλοποίηση 3 πράξεων. 

 002-c «Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών (ΧΑΔΑ)» χρηματοδοτήθηκαν 4 πράξεις και με τις 

οποίες υλοποιήθηκαν 12 έργα αποκατάστασης περιοχών (ΧΑΔΑ) καλύπτοντας τον στόχο για το 

2013 που ήταν 12 έργα. 

 25 «Επιπρόσθετος Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων» 

χρηματοδοτήθηκαν 34 πράξεις με τις οποίες εξυπηρετήθηκαν από έργα διαχείρισης υδάτινων 

πόρων 161.171 κάτοικοι καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 150.000 κάτοικοι. 

 26 «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων» χρηματοδοτήθηκαν 6 πράξεις με τις οποίες εξυπηρετήθηκαν από έργα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων 17.331 κάτοικοι καλύπτοντας σε μερικώς τον στόχο για το 2013 που ήταν 20.000 

κάτοικοι (υστέρηση κατά 13%).  

Πρόληψη κινδύνων 

 31 «Αριθμός Έργων πρόληψης κινδύνων» χρηματοδοτήθηκαν 4 πράξεις με τις υλοποιήθηκαν 10 

έργα πρόληψης κινδύνων  υπερκαλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 7 έργα. Η υπέρβαση 

κατά 30% του στόχου οφείλεται στην υπερδέσμευση του ΚΘΠ 53 κατά την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος. 

 Τουρισμός 

 34 «Αριθμός έργων Τουρισμού» χρηματοδοτήθηκαν 29 έργα καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 

που ήταν 28 έργα (υπέρβαση κατά 7%). 

 Εκπαίδευση 

 36 «Αριθμός Έργων Εκπαίδευσης» χρηματοδοτήθηκαν 23 πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκαν 88 

έργα εκπαίδευσης καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 60 πράξεις. Η υπέρβαση κατά 47% 

του στόχου οφείλεται στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού με μικρό κόστος πράξεων προμήθειας 

εξοπλισμού ειδικών σχολείων.  

 37 «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» χρηματοδοτήθηκαν 24 πράξεις με τις οποίες ωφελήθηκαν 

13.920 μαθητές καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 4.088 μαθητές. Στην τιμή του δείκτη 

συμβάλει και η πράξη με κωδικό 446766 και τίτλο «Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα 

Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 

εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία» του ΚΘΠ 69, η οποία δεν συμβάλει στον δείκτη 36. Η 

υπέρβαση κατά 241% του στόχου οφείλεται στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού, με μικρό κόστος, 

πράξεων προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων, αλλά κυρίως στην υλοποίηση της 
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προαναφερθείσας πράξης με κωδικό 446766, στην οποία η τιμή του δείκτη ανέρχεται σε 10.000 

μαθητές.  

 Στην τιμή των δεικτών 36 και 37 δεν συμβάλει η πράξη με κωδικό 304092 και τίτλο «Κατασκευή 

πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων πανεπιστήμιου Ιωαννίνων - 4η εφαρμογή» η 

οποία αποτελεί τμηματοποιημένη πράξη και για την οποία παρότι δηλώθηκαν δαπάνες δεν 

ολοκληρώθηκε λειτουργικό κομμάτι αυτής στην ΠΠ 2007-2013. 

Υγεία 

 38 «Αριθμός Έργων Υγείας» χρηματοδοτήθηκαν 19 πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκαν 16 έργα 

υγείας / πρόνοιας καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τον στόχο για το 2013 που ήταν 18 έργα 

(υστέρηση κατά 11%). Στην τιμή του δείκτη δεν συμβάλουν οι πράξεις με κωδικούς 237037, 

341290, 277531 και τίτλους «Δημιουργία νέου Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα», 

«Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», «Κατασκευή  και προμήθεια - 

εγκατάσταση εξοπλισμού του πολυδύναμου κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης 

των χρηστών ναρκωτικών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα  Ιωαννίνων» οι οποίες αποτελούν 

τμηματοποιημένες πράξεις και για τις οποίες παρότι δηλώθηκαν δαπάνες δεν ολοκληρώθηκε 

λειτουργικό κομμάτι αυτών στην ΠΠ 2007-2013. 

Αστική Ανάπτυξη 

 39 «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων» 

χρηματοδοτήθηκαν 10 πράξεις καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν 10 πράξεις. 

3.6.3 Χρήση ρήτρας ευελιξίας 

«Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα.  Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα  την προστασία 

του περιβάλλοντος μέσω  εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία» με κωδικό 446766 η οποία υλοποιήθηκε. 

3.6.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Στον Άξονα περιλαμβάνεται μία ημιτελή πράξη του ΚΘΠ 46  με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» και κωδικό MIS 295430.   

3.6.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, όσον αφορά στην πρόοδο υλοποίησης έργων του Άξονα 

6, παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις που οφείλονταν κυρίως : 

 Στην αδυναμία λόγω της οικονομικής κρίσης μέρους των εργοληπτικών εταιρειών να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κατασκευής των έργων, με συνέπεια οι εργασίες να σταματούν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών εξ αιτίας ενστάσεων και προσφυγών. 

 Στις  συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεων που εισηγούνται οι Διευθύνουσες στα  δημόσια έργα.  

 Στις δυσκολίες από την αρχική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις 

προμήθειες εξοπλισμού. 

 Στις συνθήκες περιορισμένης οικονομικής ρευστότητας κατά το 2015, που επέφεραν σημαντικές 

καθυστερήσεις στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων από το ΠΔΕ, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 

μήνες του 2015, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς υλοποίησης του συνόλου των έργων του 

Άξονα, που βρισκόταν σε εξέλιξη την περίοδο εκείνη.  Τα συγκεκριμένα ζητήματα ρευστότητας 

αποκαταστάθηκαν σταδιακά από τον Αύγουστο 2015 και μετά, με αποτέλεσμα την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του μεγαλύτερου αριθμού έργων εντός της επιλέξιμης περιόδου. Μικρός αριθμός 

έργων του Άξονα συνέχισε να υλοποιείται  με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ 

εντός του 2016. 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             97 

Παρά τα παραπάνω, ως ενέργειες σε σχέση με τις επιμέρους συστάσεις ενδεικτικά καταγράφονται: 

 Αποστολή εγγράφου σε όλους τους Δικαιούχους με το οποίο υπενθυμίζεται η υποχρέωση 

ανάρτησης πινακίδων και παρέχονται εκ νέου οδηγίες 

 Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης  προς όλους τους Δικαιούχους, της υποχρέωσης 

αποκατάστασης των ευρημάτων και ικανοποίησης των συστάσεων του ΕΣΠΕΛ ανεξάρτητα από την 

κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα έργα.  

 

3.7 ΑΞΟΝΑΣ 07: «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας» 

3.7.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Ο συγκεκριμένος άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλικής 

οικονομίας, στην ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογίας και της καινοτομίας, στην ενίσχυση της οικονομίας 

της γνώσης, στην ψηφιακή σύγκλιση και τέλος στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς 

δικτύωσης και συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων, των επιχειρηματικών συνεργασιών και της 

έρευνας. 

Οι στόχοι αυτοί του Άξονα εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό 

εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 07, μετά την αναθεώρηση του ΕΠ 

το 2013, ανέρχεται σε  85.225.000 €. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

2. Πιστωτικά Ιδρύματα 

3. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ (ΓΔΙΕ)  

4. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΙΣΑ) 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε χίλια εξακόσια 

τριάντα εννέα (1639) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 117.891.698€, νομικές δεσμεύσεις 

συγχρ. ΔΔ 117.891.698€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 109.897.933€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 7, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

08 95.097.367 95.097.367 87.215.995 

09 22.794.331 22.794.331 22.681.938 

ΣΥΝΟΛΟ 117.891.698 117.891.698 109.897.933 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες κορμού (core), εκροών και αποτελέσματος.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 7: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 

Δείκτες  ΑΞ 7 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 
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Δείκτες  ΑΞ 7 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (αριθμός) (ΚΩΔ. 4) 

Επίτευγμα 0 0 

Στόχος    5 

Αφετηρία  3   

Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 7) 

Επίτευγμα 0 1467 

Στόχος    1.000 

Αφετηρία  419   

Αριθμός έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 8) 

Επίτευγμα 0 148 

Στόχος    700 

Αφετηρία  91   

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης) από ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 9) 

Επίτευγμα 0 1148,23 

Στόχος    1.000 

Αφετηρία  1.132   

Επαγώμενες επενδύσεις (εκ. ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

Επίτευγμα 0 122,88 

Στόχος    120 

Αφετηρία  100   

Εκροές  

Νέες επιχειρήσεις από επιδοτούμενα προγράμματα Επίτευγμα 0 148 

(αριθμός) (ΚΩΔ. 3203) Στόχος    300 

  Αφετηρία  52.628   

Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται (ΚΩΔ. 3202) 

Επίτευγμα 0 1115 

Στόχος    700 

Αφετηρία  52.628   

Νέες τουριστικές κλίνες (αριθμός) (ΚΩΔ. 3206) 

Επίτευγμα 0 275 

Στόχος    1.000 

Αφετηρία  26.571   

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός) (ΚΩΔ. 3205) 

Επίτευγμα 0 4052 

Στόχος    2500 

Αφετηρία  26.571   

Αποτελέσματα  

Αύξηση των επιχειρήσεων (%) 

Επίτευγμα 0   

Στόχος    0,57 

Αφετηρία  52.628   

Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)  

Επίτευγμα 0   

Στόχος    1,32 

Αφετηρία  52.628   

Αύξηση των τουριστικών κλινών (%) 

Επίτευγμα 0   

Στόχος    3,76 

Αφετηρία  26.571   
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Δείκτες  ΑΞ 7 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (%) 

Επίτευγμα 0   

Στόχος    9,41 

Αφετηρία  26.571   

 

 

3.7.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Οι ενταγμένες και ολοκληρωμένες πράξεις του άξονα σε σχέση με το σύνολο του ΕΠ συμβάλλουν κυρίως:   

 
 Στον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει 

κατά 40% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. Ο στόχος σε επίπεδο άξονα έχει 

υπερκαλυφθεί. 

  Στο δείκτη «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 

πλήρους απασχόλησης) από ΜΜΕ» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 35% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Επαγώμενες επενδύσεις» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 42% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

3.7.3 Χρήση Ρήτρας Ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.7.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις. 

3.7.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ,  ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ 

ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 

100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό 

ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά 

ποσοστά επιχορήγησης κ.ά).  

Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα 

προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους 

και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε 

επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 

Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται 

για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους.  
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3.8 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Στερεάς 
Ελλάδας» 

3.8.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και 

τεχνολογίας για την ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό, ως μόνιμων κινητήρων ανάπτυξης - 

αναβάθμισης - ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, επιδιώκεται η επίτευξη της ικανότητας για ενσωμάτωση 

των καταλληλότερων τεχνολογιών και η δημιουργία ενός συστήματος προώθησης της καινοτομίας ικανού 

να προσαρμόζει τις παραγόμενες καινοτομίες στις τοπικές ανάγκες και να υλοποιεί επαρκή έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη, καλύπτοντας το έλλειμμα σε ΕΤΑ ως προς το μέσο όρο της χώρας. Επίσης 

στοχεύεται η επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, μέσα από την ανασυγκρότηση του παραγωγικού 

ιστού και την αναβάθμιση τομέων και κλάδων προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία - ποιότητα -

περιβαλλοντική ευαισθησία. Άλλοι στόχοι του Άξονα είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και η αντιμετώπιση 

με επιτυχία των προκλήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος με τον κατάλληλο συνδυασμό της αναπτυξιακής 

συνεισφοράς όλων των τομέων και κλάδων και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων, καθώς και με την 

προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 08 του ΕΠ ανέρχεται 162.884.800 

€. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Φορείς Διαχείρισης: 

1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ), η οποία με τη σειρά της έχει εκχωρήσει 

αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων στους εξής ΕΦΔ: 

 Πιστωτικά Ιδρύματα 

 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝΥΠ (ΓΔΙΕ) 

 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΔΙΣΑ) 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ  ΕΠΑΕ). Η ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ με τη σειρά της έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων στους εξής ΕΦΔ: 

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΓΓΕΤ) 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) 

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΥΜΔ (ΓΓΒ) 

 Ενδιάμεσο Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) 

 Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ) του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού 

 Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης «ΑΘΗΝΑ» 

4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ), η οποία με τη σειρά της έχει 

εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στους εξής ΕΦΔ: 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) 

 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝΥΠ (ΓΔΙΕ) 
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Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε χίλια οχτακόσια 

δύο (1.802) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 251.157.764€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

251.157.764€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 238.565.436€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 8, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

03 109.128 109.128 109.128 

04 1.170.058 1.170.058 1.168.288 

05 33.544.681 33.544.681 33.521.998 

06 2.350.085 2.350.085 2.350.085 

07 4.254.086 4.254.086 4.223.567 

08 151.010.729 151.010.729 138.607.483 

09 28.061.795 28.061.795 27.928.596 

10 145.775 145.775 145.775 

12 1.261.287 1.261.287 1.261.169 

14 486.209 486.209 485.417 

57 28.704.728 28.704.728 28.704.728 

81 59.203 59.203 59.203 

ΣΥΝΟΛΟ 251.157.764 251.157.764 238.565.436 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8, από τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση υλοποιήθηκε το Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου JEREMIE, και άλλα σημαντικά έργα όπως το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Προμηθειών», έργα επιμελητηρίων, κλπ.  

Όσον αφορά στην πρωτοβουλία JEREMIE, με τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (JEREMIE Holding 

Fund), με Διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), υλοποιήθηκε ένα χρηματοδοτικό 

εργαλείο που αφορούσε στη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) και κεφαλαίου 

κίνησης ειδικού σκοπού, σε τομείς υψηλού ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, με συγχρηματοδότηση 

από Ελληνικές Τράπεζες και επιμερισμό ρίσκου κατά 50% (το οποίο είχε εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση 

και εγκαταλείφθηκε το 2013). Στη Στερεά Ελλάδα, η απορρόφηση ήταν μηδενική.   

Επίσης στον Άξονα Προτεραιότητας 8, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων 

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (εκτός του τομέα της ενέργειας). Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται δράσεις υποδομής και κρατικών ενισχύσεων στους τομείς Ε&ΤΑ, βιομηχανίας, 

τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή καθώς και η δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ. Ειδική κατηγορία δράσεων 

αποτελούν τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία – Ταμεία για τις επιχειρήσεις που αναλύονται στο κεφάλαιο 

4.4. Στη συνέχεια δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα σημαντικότερα έργα του Άξονα 

Προτεραιότητας ανά θεματικό τομέα. 

Α. Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα 

Έρευνας & Τεχνολογίας είναι οι ακόλουθες: 

4. Α-Ι. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 (ΚΘΠ 04) 
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Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για εκτέλεση έργων έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης, με κύριους στόχους την αναβάθμιση της βιομηχανικής έρευνας και την 

τεχνολογική ανανέωση των επιχειρήσεων. 

Α-ΙΙ. «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο 

Πλανήτης» (ΚΘΠ 03) 

Πρόκειται για δράση που ενίσχυε υπάρχουσες, ή υπό ίδρυση συστάδες συνεργασίας (innovation business 

clusters) ανάμεσα σε καινοτόμες ΜΜΕ, με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, με δραστηριότητα σε 

τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.  

Α-ΙIΙ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών &ερευνητικών φορέων: ΠΡΑΞΗ Ι & ΙΙ» (ΚΘΠ 07) 

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και αφορούσε σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων 

(κυρίως ΜμΕ) και ερευνητικών φορέων. 

Α-ΙV. «Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες ΕΤΑ» (ΚΘΠ 04)  

Αφορούσε στην υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνταν 

στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ, με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα.  

Α-V. «Υποστήριξη Νέων επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ» (KΘΠ 04) 

Η δράση ενίσχυσε τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη με την επιχορήγηση έργων νέων 

επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.  

Α-VΙ. «Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης 

(spin-off και spin-out) (ΚΘΠ 07) 

Με την δράση επιτεύχθηκε η δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και η εφαρμογή καινοτόμων 

επενδυτικών σχεδίων. 

Α-VΙI. «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)» (ΚΘΠ 04) 

Μέσω της δράσης υποστηρίχθηκαν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνων που είχαν 

μέχρι 20 εργαζόμενους μέσω της επιχορήγησής τους με τη μορφή Voucher ύψους μέχρι 7.000 €.  

Α-VIΙI. Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία (ENIAC, ARTEMIS) (ΚΘΠ 09) 

Οι δράσεις αφορούσαν επιστημονικούς, ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς, που συμμετείχαν σε 

εγκεκριμένα έργα συγκεκριμένων τομέων ώστε να ενισχυθεί η ελληνική συμμετοχή στις διεθνείς και 

ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης.  

Α-ΙΧ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (ΚΘΠ 07) 

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και αφορά σε συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς. 

Α-Χ Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες (ΚΘΠ09) 

Προκηρύχθηκε σταδιακά (μέσω χωριστών προκηρύξεων για κάθε κράτος) και ενίσχυσε τους ελληνικούς 

φορείς για διεθνή συνεργασία στην E&TA με αντίστοιχους φορείς των συνεργαζομένων χωρών. 
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Β. Δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ  

Με πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τον Ιανουάριο του 2013, προκηρύχθηκε η 

δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με 

περιφερειακό χαρακτήρα». Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιήθηκαν 332 έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 42,6 εκ. € που αντιστοιχούσαν σε αιτούμενη δημόσια δαπάνη 20,02 εκ. €. 

Γ. Τομέας Βιομηχανίας-Μεταποίησης, Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

Γ1. Δομές στήριξης επιχειρηματικότητας 

5. Γ1-Ι. Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα 

Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) (ΚΘΠ 05) 

6. Γ1-ΙΙ. Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (ΚΘΠ 81) 

7. Γ1-ΙΙΙ. Μελέτες ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΚΘΠ 81) 

8. Γ1-ΙV. Εποπτεία Αγοράς - Α' Φάση (ΚΘΠ 09) 

Γ2. Ενισχύσεις Επιχειρηματικότητας 

Γ2-Ι. «Πράσινες Υποδομές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06) 

Απευθυνόταν σε υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες ΠΜ και ΜΜΕ που ασκούσαν δραστηριότητα στους 

τομείς επεξεργασίας λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανάκτηση υλικών ή δραστηριότητες 

εξυγίανσης και παρεμφερείς υπηρεσίες.  

Γ2-ΙΙ. «Πράσινη Επιχείρηση» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06) 

Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη 

λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική αλυσίδα.  

Γ2-ΙΙΙ. «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 09) 

Αποτελούσε ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Το Πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του τεχνολογικού 

και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ΠΜ και ΜΜΕ, καθώς και στη δημιουργία νέων.  

Γ2-ΙV. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΚΘΠ 09) 

Αποτέλεσε ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία των αναγκαίων 

προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την 

αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ υλοποιήθηκαν 20 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,36 εκ. €. 

Γ2-VI. «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΚΘΠ 09) 

Αποτέλεσε ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των νέων δυναμικών 

επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης στο ΠΕΠ 

ολοκληρώθηκαν 4 έργα, ΔΔ 360,2 εκ. €. 

Γ2-VΙ. ΕΙΔΙΚΑ & ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Ν. 3299 2004 – ΓΓΒ (ΚΘΠ 06-08) 

Στο πλαίσιο επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 από την ΓΓΒ, 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιήθηκαν 10 έργα Δημόσιας Δαπάνης 19,7εκ. €. 

Γ2-VII. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» (ΚΘΠ 09) 
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Η δράση είχε ως στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Γ3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των επιχειρήσεων που συστάθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα με 

αξιοποίηση εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι τα ακόλουθα και  περιγράφονται αναλυτικά στην 

§4.4 (Ι και ΙΙΙ).  

1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) -με Ταμείο Χαρτοφυλακείου- για την παροχή δανείων και 

εγγυήσεων σε επιχειρήσεις  

2. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (HELTEP SMEs Guarantee Fund) -χωρίς Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου- που στοχεύει στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών 

παρέχοντας εγγυήσεις σε αυτές προκειμένου να στηρίξουν τη ρευστότητά τους. 

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των παρεμβάσεων μέσω των Ταμείων και η απήχησή τους 

στην αγορά ήταν στενή, με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. Αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης 

για την Περιφέρεια δίνονται στους Πίνακες 1.2-Ι και 1.2-IΙΙ του Παραρτήματος. 

Δ. Τομέας Εμπορίου-Καταναλωτή 

Οι δράσεις στον τομέα Εμπορίου και Καταναλωτή έχουν στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

την προστασία του Καταναλωτή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιούνται μια σειρά πράξεων 

τόσο σε επίπεδο έργων υποδομής όσο και σε επίπεδο έργων ενίσχυσης.  

Δ1. Δράσεις Υποδομής  

Στους ΚΘΠ 81 και 09 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος: Εθνικό παρατηρητήριο εμπορίου, Ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών, Ενσωμάτωση και 

ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γ.Γ.Κ, Ανάπτυξη δικτύου παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα υπερχρέωσης, κλπ.  

Δ2. Δράση Ενίσχυσης 

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΘΠ 08).  Στόχος της δράσης αποτέλεσε η 

επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 

μείωσης εκπομπών ρύπων και η μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και η οδική ασφάλεια. Σε ό,τι 

αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιήθηκαν 11 έργα Δημόσιας Δαπάνης 595 χιλ. €. 

Ε. Τομέας Τουρισμού 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τομέα, με βασικό αναπτυξιακό 

στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου σε όλη τη Χώρα.  

Ε-Ι. «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΘΠ 06) 

Αφορούσε στην υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή 

λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι τουριστικές μονάδες 

που ενισχύθηκαν υλοποίησαν επιχειρηματικά σχέδια για τη βελτίωση των λειτουργικών τους υποδομών 

και των επιχειρησιακών τους διαδικασιών με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα 

τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκαν 102 
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επενδυτικά σχέδια συνολικής ΔΔ 5,8 εκ. €, εκ των οποίων 3 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, με Δημόσια Δαπάνη 0,24 εκ. €. 

Ε-ΙΙ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΘΠ 09) 

Αποτέλεσε ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Η δράση ενίσχυσε επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν ή είχαν την πρόθεση να 

δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο αυτό. Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ολοκληρώθηκαν 

συνολικά 232 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 10,4 εκ. €, εκ των οποίων 16 

επενδυτικά σχέδια στη Στερεά Ελλάδα Δημόσιας Δαπάνης 0,742 εκ. €. 

Ε-ΙΙΙ. Έργα Υποδομής Τουρισμού (ΚΘΠ 57) 

Υλοποιήθηκε το έργο «Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού», με Δημόσια 

Δαπάνη 26,85 εκ. € και δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).  

Εργα phasing  

Στο πλαίσιο των εκχωρημένων πόρων υλοποιήθηκε ένα έργο phasing που εντάχθηκε στον Άξονα 08. 

Πρόκειται για το έργο «Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού» MIS 374464, 

με Δημόσια Δαπάνη 26,85 εκ. € και δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ).  

Η πράξη αφορά στη λειτουργική σύνδεση – ενοποίηση των χιονοδρομικών πεδίων Κελλαριών και 

Φτερόλακας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (ΧΚΠ), τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους χιονοδρόμους αλλά και στους επισκέπτες του ΧΚΠ και υλοποιήθηκε μέσω του 

εκσυγχρονισμού του δικτύου των πεπαλαιωμένων αναβατήρων με παράλληλη διαμόρφωση και χωρική 

αναδιοργάνωση υποδομών του περιβάλλοντος χώρου και αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροδότησής 

τους στις περιοχές Κελλαριών και Φτερόλακας. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 2007-2013 ολοκληρώθηκε η 

Α’ φάση που αφορά στη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των αναβατήρων και λοιπού 

απαιτούμενου εξοπλισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων και η Β’ φάση του έργου είναι συμβασιοποιημένη και 

εντάσσεται στο ΕΠΑΕ 2014-2020. Αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτιστοποίηση των 

παραμέτρων του έργου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των τουριστικών υποδομών στις 

περιοχές Κελλάρια και Φτερόλακα του ΧΚΠ, μέσω νέων αναβατήρων μεταφοράς επισκεπτών και 

αναβαθμισμένου συστήματος ηλεκτροδότησής τους. Το έργο αναμένεται να καταστεί λειτουργικό μέχρι το 

2018. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες κορμού (core), εκροών και αποτελέσματος κατά 

την υλοποίηση που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας 

Δείκτες   ΑΞ 8 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός έργων τουρισμού (αριθμός)  Επίτευγμα 0 6 

(ΚΩΔ. 34) Στόχος    6 

  Αφετηρία  293   

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού 

(μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (αριθμός)  
Επίτευγμα 0 1 

(ΚΩΔ. 35) Στόχος    200 

  Αφετηρία      

Αριθμός έργων (άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ) (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1789 

(ΚΩΔ. 7)  Στόχος    330 
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Δείκτες   ΑΞ 8 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

  Αφετηρία  172   

Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν) (ΜΜΕ) 
(αριθμός)  

Επίτευγμα 0 147 

(ΚΩΔ. 8) Στόχος    190 

  Αφετηρία      

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1423 

(ΚΩΔ. 9) Στόχος    450 

  Αφετηρία  460   

Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

Επίτευγμα 0 357 

Στόχος    250 

Αφετηρία  256,78   

Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολιγικής ανάπτυξης (αριθμός)  Επίτευγμα 0 36 

(ΚΩΔ. 4) Στόχος    35 

  Αφετηρία  1   

Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων 
(αριθμός)  

Επίτευγμα 0 14 

(ΚΩΔ. 5) Στόχος    11 

  Αφετηρία      

Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 228 

(ΚΩΔ. 6) Στόχος    60 

  Αφετηρία      

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν 

Επίτευγμα 0 10 

Στόχος    25 

Αφετηρία  0   

Εκροές  

Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας 

(αριθμός) 
Επίτευγμα 0 24 

(ΚΩΔ. 3110) Στόχος    35 

  Αφετηρία  40.632   

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται – ΓΓΒ, Εμπόριο, 

Τουρισμός (αριθμός)  
Επίτευγμα 0 376 

(ΚΩΔ. 3201) Στόχος    140 

  Αφετηρία  40.632   

Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται (αριθμός) Επίτευγμα 0 1184 

(ΚΩΔ. 3202) Στόχος    130 

  Αφετηρία  40.632   

Επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα (αριθμός)  Επίτευγμα 0 147 

(ΚΩΔ. 3203) Στόχος    200 

  Αφετηρία  40.632   

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 3566 

(ΚΩΔ. 3205) Στόχος    5.706 

  Αφετηρία  28.965   
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Δείκτες   ΑΞ 8 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Νέες τουριστικές κλίνες (αριθμός) Επίτευγμα 0 356 

(ΚΩΔ. 3206) Στόχος    1.279 

  Αφετηρία  28.965   

Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 3207) 

Επίτευγμα 0 14 

Στόχος    12 

Αφετηρία  0   

Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός)  Επίτευγμα 0 6 

(ΚΩΔ. 3301) Στόχος    9 

  Αφετηρία  3   

Δημιουργούμενες & Νέες Επιχ/σεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ 

και χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 
(αριθμός) 

Επίτευγμα 0 100 

(ΚΩΔ. 4103) Στόχος    0 

  Αφετηρία  0   

ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ (ΚΩΔ. 13) 

Επίτευγμα 0 10 

Στόχος    25 

Αφετηρία  0   

Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς των κρατών-μελών χρηματοδοτούμενων 

ή μη από τα Προγράμματα της ΕΕ (σε συντονισμό με την ΕΕ) (αριθμός)  
Επίτευγμα 0 7 

(ΚΩΔ. 3112) Στόχος    8 

  Αφετηρία  0   

Πλήθος προγραμμάτων τουριστικής προβολής (αριθμός)  Επίτευγμα 0 0 

(ΚΩΔ. 3213) Στόχος    0 

  Αφετηρία      

Αποτελέσματα  

Νέες θέσεις εργασίας (μικτές) που δημιουργούνται από την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων (αριθμός) (ΚΩΔ. 9) 

Επίτευγμα 0 1454 

Στόχος    450 

Αφετηρία  460   

Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται   Επίτευγμα 0 300 

(ΚΩΔ. 3210) Στόχος    20 

  Αφετηρία  28.965   

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις από Δομές Στήριξης (αριθμός)  Επίτευγμα 0 1803 

(ΚΩΔ. 3303) Στόχος    1.700 

  Αφετηρία  40.632   

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που 
είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλ/νικά(%) 1 

Επίτευγμα 0 100% 

(ΚΩΔ. 4113) Στόχος    >85% 

  Αφετηρία  78,37   

Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης 
(ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 1199 

(ΚΩΔ. 1) Στόχος    530 

  Αφετηρία  0   

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) (αριθμός)  

Επίτευγμα 0 244 
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Δείκτες   ΑΞ 8 
 

Σύνολο  

Κορμού (Core) 

(ΚΩΔ. 501) Στόχος    280 

  Αφετηρία  0   

 

       Σημείωση 1 : Τιμές από ερευνα πεδίου  Συμβούλου για τα έτη 2014 και 2015 

 

3.8.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Οι στόχοι του Άξονα, όπως αποτυπώνονται στους Δείκτες Κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 

και τα αντίστοιχα επιτεύγματα ήταν: 

34 «Αριθμός έργων τουρισμού»: Χρηματοδοτήθηκαν 6 Πράξεις καλύπτοντας το στόχο κατά 100%. 

Επίσης, η επίτευξη του Άξονα αποτυπώνεται στους παρακάτω δείκτες εκροών: 

3301 «Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται»: Χρηματοδοτήθηκαν 6 

Πράξεις έναντι  στόχου 9 (κάλυψη στόχου κατά 66,7%). Η υστέρηση οφείλεται  σε ανακλήσεις των 

αποφάσεων ένταξης έργων που ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους, 

σχετικούς με το κλείσιμο του προγράμματος (λόγω 100% χρηματοδότησης). 

Οι ενταγμένες και ολοκληρωμένες πράξεις του άξονα σε σχέση με το σύνολο του ΕΠ συμβάλλουν κυρίως:   

 
 Στον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» με τιμή 

υλοποίησης που συμβάλει κατά 39% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. Ο στόχος σε 

επίπεδο άξονα έχει υπερκαλυφθεί. 

  Στους δείκτες «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων» και 

«Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται» με τιμές υλοποίησης που 

συμβάλει κατά 100% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στους δείκτες «Αριθμός έργων (άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ)» και «Αριθμός έργων 

επιχειρήσεων ΜΜΕ με δύο χρόνια λειτουργίας» με τιμές υλοποίησης που συμβάλουν κατά 

31% και 33% αντίστοιχα στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Επαγώμενες επενδύσεις» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 45% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 

8% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

- Ειδικά για τη μέτρηση του δείκτη «ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ» λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός των μοναδικών έργων (τοπικά και οριζόντια). Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται με το 

πλήθος των έργων του ΑΠ8. Ωστόσο, υπερκαλύπτεται λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των έργων 

του ΑΠ2.  

 

Η συνεισφορά της παραπάνω δράσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στους δείκτες του ΠΕΠ φαίνεται ακολούθως: 

-Αριθμός έργων* έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (αριθμός) (ΚΩΔ. 4) = 36 

-Αριθμός έργων* συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων (αριθμός) (ΚΩΔ. 5)= 14 

*Σημείωση: Ως «έργο» εννοείται το ενιαίο ερευνητικό έργο στο οποίο μπορεί να συμβάλλουν 

περισσότεροι του ενός φορείς (ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς), δηλαδή μπορεί να 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             109 

συμμετέχουν περισσότερα του ενός ενταγμένα MIS, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Συνεπώς ο 

δείκτης επιμερίζεται αντιστοίχως στα MIS ανάλογα του προϋπολογισμού του κάθε φορέα στο σύνολο του 

έργου 

-Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (αριθμός) (ΚΩΔ. 6)= 228 

-Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς των κρατών-μελών χρηματοδοτούμενων ή μη από τα 

Προγράμματα της ΕΕ (σε συντονισμό με την ΕΕ) (αριθμός) (ΚΩΔ. 3112)= 7 

-Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα 

ανθρωποέτη) (αριθμός) (ΚΩΔ. 501)= 225 

-Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 7)= 807 

Στον δείκτη «Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ» συμβάλλουν οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

(500 έργα άμεσης ενίσχυσης σε ΜΜΕ) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία (307 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που υλοποίησαν έργα με χρηματοδότηση από τα χρηματοδοτικά εργαλεία).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το working document 7 του 2009 της ΕΕ “INDICATIVE GUIDELINES ON 

EVALUATION METHODS REPORTING ON CORE INDICATORS FOR THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT 

FUND AND THE COHESION FUND” στον δείκτη κορμού 7 συμβάλλει κάθε δράση ενίσχυσης ΜΜΕ 

(επιστρεπτέα ενίσχυση, άμεση ενίσχυση, εγγύηση κλπ). 

-Αριθμός έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 8)= 147 

-Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης) από ΜΜΕ (αριθμός) (ΚΩΔ. 9)= 107 

-Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. ευρώ) (ΚΩΔ. 10)=197,41 

Από το συνολικό ποσό, τα 134,14 εκ. € αφορούν έργα επιχειρηματικότητας, τα 52,22 εκ. € επενδύθηκαν σε 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων (χορήγηση δανείων μαζί με τη συμμετοχή των 

τραπεζών) και 11,05 εκ. € αφορούν ενισχύσεις επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε έργα έρευνας και 

καινοτομίας. 

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται – ΓΓΒ, Εμπόριο, Τουρισμός (αριθμός) 

(ΚΩΔ. 3201)=363 

-Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται (ΚΩΔ. 3202)=352 

-Νέες επιχειρήσεις από επιδοτούμενα προγράμματα (αριθμός) (ΚΩΔ. 3203)=147 

-Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αριθμός) (ΚΩΔ. 3207)=14 

 

3.8.3 Χρήση Ρήτρας Ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.8.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Στον Άξονα δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις.  

3.8.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάστηκε έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, λόγω 

της οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, αλλά και της έλλειψης δυνατότητας χρηματοδότησης 

(διασφάλιση ρευστότητας) από τις τράπεζες.  
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Από τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν, ένα μέρος δεν υλοποιήθηκε ή υλοποιήθηκε με τροποποιήσεις 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων και με στόχο την 

επιτάχυνση της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στους όρους και στο πλαίσιο παροχής 

κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, καθώς και απλουστεύσεις των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών 

τους σχεδίων.  

Μεταξύ αυτών, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Έκδοση Οδηγών Υλοποίησης (συμπληρωματικών των Οδηγών Εφαρμογής) για τις δράσεις «Νέα 

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Εξωστρέφεια και Επιχειρηματικότητα ΙΙ» και 

«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ». 

 Τροποποιήσεις Οδηγών Εφαρμογής διαφόρων δράσεων με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού 

βάρους και την ενίσχυση της απορρόφησης (π.χ. κατάργηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε έργα 

έρευνας και τεχνολογίας, αύξηση της προκαταβολής έως το 60% πχ σε έργα- ΠΑΒΕΤ, δυνατότητα 

αντικατάστασης επιχείρησης που συμμετέχει σε cluster και δεν πληροί κριτήρια ένταξης, ώστε να 

είναι δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του cluster - «Δημιουργία Καινοτομικών 

Συστάδων Επιχειρήσεων, Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης»).  

 Οριζόντια τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής των δράσεων του τομέα έρευνας για τη 

δυνατότητα προσθήκης στις επιλέξιμες δαπάνες, της αμοιβής ορκωτού λογιστή, εγγεγραμμένου 

στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την 

υποστήριξη των επαληθεύσεων του οικονομικού αντικειμένου των έργων, με σκοπό την 

επιτάχυνση της  πιστοποίησης και αποπληρωμής αυτών. 

 Έκδοση Αποφάσεων για παρατάσεις για τις περισσότερες δράσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 

υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων 

 Σε ό,τι αφορά τη δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ (τελευταία που προκηρύχθηκε),  ελήφθησαν υπόψη κατά 

το σχεδιασμό οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα 

στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης 

ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης 

κ.ά). Επιπλέον δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων 

πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη 

προθεσμία για την υποβολή  Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 

31/03/2016 για τη διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την 

πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους.  

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό 

θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον 

εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο 

εθνικό δίκαιο.  
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3.9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» 

3.9.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει κατηγορίες παρεμβάσεων με στόχο να βελτιώσουν την 

περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, μέσω προώθησης της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωσης της 

παραγωγικότητας των επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια. 

Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου απαιτείται η υιοθέτηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις 

επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εισαγωγή επιχειρηματικών καινοτομιών στην 

παραγωγική διαδικασία, για την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς 

προτεραιότητας για την Ήπειρο. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 09, μετά την αναθεώρηση του ΕΠ 

ανέρχεται σε  87.195.500€. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (ΔΙΣΑ) 

3. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

4. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων   

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε χίλια διακόσια 

εξήντα τρια (1263) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 139.590.459€, νομικές δεσμεύσεις 

συγχρ. ΔΔ 139.590.459€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 131.227.822€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 9, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

01 4.823.890 4.823.890 4.818.912 

02 7.210.152 7.210.152 7.210.152 

08 92.072.930 92.072.930 83.884.466 

09 34.306.847 34.306.847 34.145.953 

13 1.176.640 1.176.640 1.168.340 

ΣΥΝΟΛΟ 139.590.459 139.590.459 131.227.822 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες κορμού (core), εκροών και αποτελέσματος.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 9: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου 

Δείκτες   ΑΞ 9 2007 Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολιγικής ανάπτυξης (αριθμός)  Επίτευγμα 0 49 

(ΚΩΔ. 4) Στόχος    42 

  Αφετηρία  9   
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Δείκτες   ΑΞ 9 2007 Σύνολο  

Κορμού (Core) 

Αριθμός  έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ (ΚΩΔ. 7) 

Επίτευγμα 0 1.088 

Στόχος    400 

Αφετηρία  262   

Αριθμός  έργων επιχ/σεων ΜΜΕ με 2 χρόνια λειτουργίας (ΚΩΔ. 8) 

Επίτευγμα 0 134 

Στόχος    20 

Αφετηρία  40   

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης)από ΜΜΕ (ΚΩΔ. 9) 

Επίτευγμα 0 703,48 

Στόχος    180 

Αφετηρία  820   

Επαγόμενες επενδύσεις (εκ Ευρώ) (ΚΩΔ. 10) 

Επίτευγμα 0 133,23 

Στόχος    80 

Αφετηρία  87   

Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας (αριθμός) (ΚΩΔ. 11) 

Επίτευγμα 0 1 

Στόχος    1 

Αφετηρία  191   

 

 

3.9.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Τα επιτεύγματα του Άξονα αποτυπώνονται στους κάτωθι δείκτες:  

4 «Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης», χρηματοδοτήθηκαν 49 πράξεις, οι 

συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των οποίων ανέρχονται σε 12.029.063,14€ καλύπτοντας τον στόχο για το 

2013 που ήταν η υλοποίηση 42 πράξεων (υπέρβαση 17%).  

11 «Αριθμός έργων  Κοινωνίας της Πληροφορίας», χρηματοδοτήθηκε 1 πράξη, οι συγχρηματοδοτούμενες 

δαπάνες της οποίας ανέρχονται σε 1.168.339,68€ καλύπτοντας τον στόχο για το 2013 που ήταν η 

υλοποίηση 1 πράξης.  

Ο δείκτης 4 συμβάλει στην τιμή του αντίστοιχου δείκτη στο σύνολο του ΕΠ κατά 60% ενώ ο δείκτης με 

κωδικό 11 σε ποσοστό 100%. 

 

Οι ενταγμένες και ολοκληρωμένες πράξεις του άξονα σε σχέση με το σύνολο του ΕΠ συμβάλλουν κυρίως:   

 Στον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων επιχειρήσεων ΜΜΕ» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει 

κατά 28% στη τιμή υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. Ο στόχος σε επίπεδο άξονα έχει 

υπερκαλυφθεί. 

  Στο δείκτη «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 

πλήρους απασχόλησης) από ΜΜΕ» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 19% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 

 Στο δείκτη «Επαγώμενες επενδύσεις» με τιμή υλοποίησης που συμβάλει κατά 27% στη τιμή 

υλοποίησης στο σύνολο του ΕΠ. 
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3.9.3 Χρήση ρήτρα ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.9.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.9.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ,  ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ 

ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 

100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό 

ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά 

ποσοστά επιχορήγησης κ.ά).  

Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα 

προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους 

και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε 

επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 

Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται 

για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους.  

 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             114 

3.10 ΑΞΟΝΑΣ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας» 

3.10.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Στον Άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση 

του Προγράμματος, στο μέρος που αφορά στη Θεσσαλία. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας 

αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια και 

καλύπτει, μεταξύ των άλλων, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, την αξιολόγηση καθώς και την απαραίτητη ενημέρωση και δημοσιότητα. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2016, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την εκπόνηση μιας σειράς 

επιχειρησιακών σχεδίων, ερευνών και μελετών για την υποστήριξη υλοποίησής του, καθώς και την 

προετοιμασία της Π.Π.2014-2020 και συσχετιζόμενων με το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 στρατηγικών 

σχεδίων (ενδεικτικά η αξιολόγηση – ΣΜΠΕ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, μελέτη του ΠΕΣΔΑ, Αντιμετώπισης 

της Φτώχειας, στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης κ.α.). Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις υποστήριξης 

της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος, τομέων του, έργων του και Δικαιούχων, καθώς και 

λοιπές δραστηριότητες. 

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10, μετά την αναθεώρηση του ΕΠ 

το 2013, ανέρχεται σε 4.421.600 €. 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε πενήντα τέσσερα 

(54) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 4.629.194€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 

4.629.194€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 4.629.194€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 10, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

85 3.533.966 3.533.966 3.533.966 

86 1.095.228 1.095.228 1.095.228 

ΣΥΝΟΛΟ 4.629.194 4.629.194 4.629.194 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση 

που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 10. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΑΠ 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας 

Δείκτες   Σύνολο 

Προγράμματα Κατάρτισης Επιμόρφωσης & ανταλλαγής Εμπειριών(αριθμός) 

(ΚΩΔ.8001) 

Επίτευγμα 10 

Στόχος   

Αφετηρία   

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις(αριθμός) (ΚΩΔ.8004) 

Επίτευγμα 9 

Στόχος   

Αφετηρία   

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης(αριθμός) (ΚΩΔ.8005) 
Επίτευγμα 35.5 

Στόχος   
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Δείκτες   Σύνολο 

Αφετηρία   

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης (αριθμός) (ΚΩΔ.8006) 

Επίτευγμα 0 

Στόχος   

Αφετηρία   

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) 

(αριθμός)  

(ΚΩΔ.8009) 

Επίτευγμα 60 

Στόχος   

Αφετηρία   

Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) (αριθμός) (ΚΩΔ.8013) 

Επίτευγμα 35 

Στόχος   

Αφετηρία   

Λογισμικό (SOFTWARE) (αριθμός)  

(ΚΩΔ.8014) 

Επίτευγμα 2 

Στόχος   

Αφετηρία   

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας(αριθμός) (ΚΩΔ.8016) 

Επίτευγμα 7 

Στόχος   

Αφετηρία   

3.10.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Χρήση ρήτρα ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.10.3 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.10.4 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, δεν εμφανίστηκαν προβλήματα, τα οποία θα εμπόδιζαν 

την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος. Η ύπαρξη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου υλοποίησης των 

δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, υποστήριξε την εύρυθμη υλοποίησή της.  
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3.11 ΑΞΟΝΑΣ 11: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας» 

3.11.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 11 του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, περιλαμβάνονται οι 

δράσεις Τεχνικής Βοήθειας για τη βέλτιστη Τεχνική Υποστήριξη των βασικών δράσεων του Προγράμματος 

και των αρμοδίων φορέων. Οι δράσεις αυτές, ανήκουν στους ΚΘΠ 85 και 86, και αφορούν την εκπόνηση 

των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, 

τους ελέγχους, την απαραίτητη ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση των βασικών Δράσεων του 

Προγράμματος στο σύνολο της Χώρας.  

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 11 του ΕΠ ανέρχεται σε 

5.429.800 €. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 

3. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ) 

4. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(ΕΥΣΣΑΑΠ) 

5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εκατό (100) με 

συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 4.526.660€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 4.526.359€ και 

επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 4.526.040€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 11, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   

85 3.348.950 3.348.649 3.348.348 

86 1.177.710 1.177.710 1.177.692 

ΣΥΝΟΛΟ 4.526.660 4.526.359 4.526.040 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών κατά την υλοποίηση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας 

Δείκτες   Σύνολο 

Εκροές  

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις(αριθμός) (ΚΩΔ.8004) 
Επίτευγμα 11 

Στόχος   

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης(αριθμός) (ΚΩΔ.8005) 
Επίτευγμα 14 

Στόχος   

Επιτελικές δομές που επωφελούνται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής Επίτευγμα 1 
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Δείκτες   Σύνολο 

οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας τους(αριθμός) (ΚΩΔ.8007) Στόχος   

Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής τους 

οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας (ΚΩΔ.8008) 

Επίτευγμα 21 

Στόχος   

Σύμβουλοι αξιολόγησης (πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων) (αριθμός) (ΚΩΔ.8010) 
Επίτευγμα 1 

Στόχος   

Σύμβουλοι δημοσιότητας (πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων) (αριθμός) (ΚΩΔ.8011) 
Επίτευγμα 1 

Στόχος   

Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) (αριθμός) (ΚΩΔ.8013) 
Επίτευγμα  

Στόχος   

Λογισμικό (SOFTWARE) (αριθμός)  

(ΚΩΔ.8014) 

Επίτευγμα  

Στόχος   

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας(αριθμός) (ΚΩΔ.8016) 
Επίτευγμα 21 

Στόχος   

 

3.11.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

  

3.11.3 Χρήση ρήτρας ευελιξίας 

Δεν ενεργοποιήθηκε ρήτρα ευελιξίας στον Άξονα. 

3.11.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελής) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.11.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, δεν εμφανίστηκαν προβλήματα, τα οποία θα εμπόδιζαν 

την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος. 
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3.12 ΑΞΟΝΑΣ 12: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ηπείρου» 

3.12.1 Απολογισμός επίτευξης στόχων του  Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση 
υλοποίησης 

Ο συγκεκριμένος άξονας, μεταξύ άλλων αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά στη διοικητική Περιφέρεια 

Ηπείρου. 

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί: 

1. στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  

2. στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) 

Η δημόσια δαπάνη του  Άξονα Προτεραιότητας 12 ανέρχεται σε 3.073.800€ και το ποσοστό κοινοτικής  

συνδρομής σε 100%.  

Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε δέκα έξι (16) με 

συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 3.723.139€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 3.723.139€ και 

επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 3.723.139€.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή 

του Άξονα Προτεραιότητας 12, ανά ΚΘΠ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. 

ΔΔ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

85 324.294 324.294 324.294 

86 3.398.844 3.398.844 3.398.844 

Γενικό Άθροισμα 3.723.139 3.723.139 3.723.139 

 

Σχετικά με τις προσκλήσεις, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, αφού εξειδίκευσε τους αντίστοιχους κωδικούς 

θεματικής προτεραιότητας, στη συνέχεια εξέδωσε 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στους 

κωδικούς θεματικής προτεραιότητας (ΚΘΠ) 85 και 86. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβλήθηκαν 16 

αιτήματα τα οποία αξιολογήθηκαν και στην συνέχεια η ΕΔΑ Ηπείρου προέβη σε έκδοση 15 αποφάσεων 

ένταξης ενώ εκδόθηκε και 1 απόφαση απόρριψης. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών κατά την υλοποίηση που αφορούν στον 

Άξονα Προτεραιότητας 12. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ηπείρου 

Δείκτες    Σύνολο  

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις(αριθμός) 
(ΚΩΔ.8004) 

Επίτευγμα 88 

Στόχος   

Αφετηρία   

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης(αριθμός) (ΚΩΔ.8005) 

Επίτευγμα 316,5 

Στόχος   

Αφετηρία   

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) 
(αριθμός) (ΚΩΔ.8009) 

Επίτευγμα 9 

Στόχος   

Αφετηρία   

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας(αριθμός) (ΚΩΔ.8016) 
Επίτευγμα 8 

Στόχος   
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Δείκτες    Σύνολο  

Αφετηρία   

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (ΚΩΔ.501) 

Επίτευγμα 52 

Στόχος   

Αφετηρία   

 

3.12.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Τα κύρια επιτεύγματα του Άξονα αποτυπώνονται στους κάτωθι δείκτες:  

1. 8004 «Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις», χρηματοδοτήθηκαν 5 πράξεις 

μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν 87 έργα οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των οποίων 

ανέρχονται σε 1.699.582,48€.  

2. 8016 «Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας», χρηματοδοτήθηκε 1 πράξη μέσω της 

οποίας υλοποιήθηκαν 8 ενέργειες δημοσιότητας οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των 

οποίων ανέρχονται σε 338.927,15€. 

3.12.3 Χρήση ρήτρα ευελιξίας 

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

3.12.4 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1) 

Δεν περιλαμβάνονται  μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον Άξονα. 

3.12.5 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα 
αντιμετώπισης 

Όσον αφορά στην πρόοδο υλοποίησης έργων του Άξονα 12, το έτος 2012, στον τομέα της δημοσιότητας, 

εμφανίστηκε αδυναμία υλοποίησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου, διότι το Σχέδιο αναφερόταν στη χωρική 

ενότητα και δεν υπήρχε  συντονισμός των δράσεών του. Απαιτήθηκε επαναπροσδιορισμός, ο οποίος 

οδήγησε στην αναμόρφωση του Επικοινωνιακού Σχεδίου, ανεξάρτητα από την κάθε εμπλεκόμενη 

Περιφέρεια της χωρικής ενότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

4.1 Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήματος 1 ) 

Α. Ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα 

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποίηθηκαν δύο Μεγάλα Εργα τα οποία αφορούν στον οδικό 

άξονα Λάρισα – Τρίκαλα: 

1. «Κατασκευή τμημάτων της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων» (CCI 2011GR161PR006) 

Α) Τμήματα της Ε.Ο Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή Ε.Ο. Λαρίσης –Τρικάλων από Χ.Θ 37+000 έως 

Παράκαμψη Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ 53+197, 50), με συνολική δημόσια δαπάνη στο ΕΣΠΑ 20.146.239 € 

/ κωδ. ΟΠΣ 216482. 

Β) Κατασκευή οδικών τμημάτων της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, με συνολική δημόσια δαπάνη στο 

ΕΣΠΑ 20.222.925 € / κωδ. ΟΠΣ 215626. 

Στο ΕΠ εντάχθηκαν το 2009 με συνολική Δημόσια Δαπάνη 40.369.165 ευρώ. Τα έργα αυτά δεν 

χαρακτηρίστηκαν κατά την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ως Μεγάλα Έργα. Καθόσον οι 

εργολαβίες που περιελάμβαναν οι εν λόγω Πράξεις δεν ολοκλήρωσαν το συμβατικό φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενό τους, οι Πράξεις τροποποιήθηκαν το 2011 με προσθήκη νέων υποέργων για 

διενέργεια νέων Διαγωνισμών ολοκλήρωσης του αρχικού φυσικού αντικειμένου, με ταυτόχρονη 

αύξηση της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. Με την προσθήκη των νέων 

υποέργων η Συνολική Δημόσια Δαπάνη των υπόψη Έργων στο ΕΣΠΑ ανέρχονταν συνολικά σε 

85.408.610 € (45.152.377 € + 40.256.233 €) οπότε και θεωρήθηκε πλέον Μεγάλο Έργο με τίτλο 

«Κατασκευή τμημάτων της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων». 

Στις 10-06-2011 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας για το φάκελο Μεγάλου Έργου ώστε να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να 

ακολουθηθούν οι περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποίησης, η οποία επανδόθηκε το 2012 

(σ.σ. για τακτοποίηση μεταβολής ποσοστού κοινοτικής συνδρομής). Στις 16-10-2012 υποβλήθηκε 

στην Επιτροπή μέσω της SFC ο φάκελος για Μεγάλο Έργο, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την 

Επιτροπή στις 26-10-2012 για έλεγχο. Μετά την υποβολή των απαιτούμενων / ζητούμενων 

συμπληρωματικών στοιχείων / διευκρινήσεων, εγκρίθηκε τελικώς στις 28-06-13 με την με αρ. 

C(2013)3911 final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το φυσικό αντικείμενο του Μεγάλου Έργου, 

ολοκληρώθηκε το 2014. Τελεί υπό λειτουργία.  

Οι κύριοι δείκτες αποτελέσματος του αφορούν στο Μεγάλο Έργο είναι:  

 Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Δικτύου: 16 χλμ.  

 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης: 300 ισοδύναμα 

ανθρωποέτη (= €44.381.383 επιλέξιμο κόστος ΕΣΠΑ + 3.597.079 μη επιλέξιμο κόστος έκπτωτων 

εργολαβιών) * (17% κόστος εργατικών επί του προϋπολογισμού του έργου) / (€27.170 μέσος 

ετήσιος μισθός). 

 

Η εξοικονόμηση ανθρώπινου χρόνου και η μείωση των παθόντων από οδικά τροχαία ατυχήματα 

χρησιμοποιούνται ως μη ποσοτικοποιημένα οφέλη. 

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό επενδυτικό κόστος του «Μεγάλου Έργου» αφορά σε συναθροιζόμενο 

κόστος 1 πράξης που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 με συνολικό 

κόστος 21.893.930,48 ευρώ και των 2 πράξεων του υπόψη Ε.Π.2007-2013. Τα στοιχεία των 2 

Πράξεων του Ε.Π. που αφορά η παρούσα Τελική Έκθεση, αποτυπώνονται στον Πίνακα που εξάγεται 
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από το ΟΠΣ και επισυνάπτεται στην παρούσα, ενώ το κόστος της πράξης του ΠΕΠ.Θ 2000-2006 δεν 

συναθροίζεται στο ποσό του εν λόγω Πίνακα.»  

 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Στο πλαίσιο των εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ περιλαμβάνονται συνολικά πέντε (5) Μεγάλα Έργα, 

(Άξονας 02). Πρόκειται για έργα το καθένα με συνολικό κόστος άνω των 50 εκ. €, για τα οποία 

υποβλήθηκαν Φάκελοι Μεγάλου Έργου (Φ.Μ.Ε.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC 2007-2013, οι 

οποίοι εγκρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτικής. Της υποβολής των Φ.Μ.Ε, 

προηγήθηκε η εξέταση τους στην κατεύθυνση των συμβατών κρατικών ενισχύσεων από τη Γενική Δ/νση 

Ανταγωνισμού (DG COMP) μέσω υποβολής σχετικών Φακέλων Κοινοποίησης στο Σύστημα Κοινοποιήσεων 

Κρατικών Ενισχύσεων (State Aid Notification Interactive, SANI), υποχρέωση που προέκυψε για τα έργα της 

ενέργειας το 2012. Από τα παραπάνω 5 Μεγάλα έργα της Ενέργειας τα 2 είναι ολοκληρωμένα, τα 2 

υλοποιούνται σε φάσεις (phasing) και το 1 είναι ημιτελές και αναλύεται στο κεφάλαιο 4.3.  

2. Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα &  

Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα (CCI 

2010GR16UPR003) 

Αποτελεί ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ και στο σύνολό του ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ, καθώς αφορά στην αναβάθμιση του 

Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, το οποίο 

ξεκίνησε στην Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» και ολοκληρώθηκε εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ ΙΙ).  Περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ηλεκτρικής ισχύος 13 MW (MIS 

114594 στο ΕΠΑΕ 2000-2006 και MIS 423678, 423679, 423680, 423682 στο ΕΠΑΕ ΙΙ 2007-2013)Το έργο 

ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται 

με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες του Συστήματος (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς 

Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). Αρχικά στο Φάκελο Μεγάλου Έργου 

περιλαμβάνονταν και τα δύο (2) έργα τα οποία προήλθαν από το Γ’ ΚΠΣ, ήτοι η «Αναβάθμιση Τερματικού 

Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας» με MIS 86243 και ο «Σταθμός Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 15,5 ΜW στη Ρεβυθούσα» (MIS 114594). Τελικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 παρέμεινε μόνο το έργο 

του ΣΗΘ ως Μεγάλο Έργο, αφού το φυσικό αντικείμενο του έργου της Αναβάθμισης Τερματικού Σταθμού 

ΥΦΑ Ρεβυθούσας είχε ολοκληρωθεί ήδη στο Γ΄ΚΠΣ 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι αφ’ ενός η κάλυψη της απαιτούμενης ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής 

ισχύος του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ και αφ’ ετέρου η εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας από 

τον Σταθμό ΣΗΘ, μέσω κατάλληλου συνδυασμού εναλλακτών θερμότητας, ώστε να υποβοηθάται τόσο το 

σύστημα ψύξης των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) του Σταθμού, όσο και η θέρμανση του νερού των 

Εμβαπτιζόμενων Αεριοποιητών του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ. 

Με την κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία 

του Σταθμού ΥΦΑ, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες του Σταθμού θα καλύπτονται πλέον από τη χρήση 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, η κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ συμβάλλει στη μείωση εκπομπής καυσαερίων, 

καθώς τμήμα των καυσαερίων χρησιμοποιείται στην αεριοποίηση του ΥΦΑ και μηδενίζει τις πρόσθετες 

ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (το οποίο παράγεται κυρίως 

από συμβατικά καύσιμα όπως λιγνίτη και πετρέλαιο). Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην ενεργειακή 

αυτονομία του νησιού, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας εφοδιασμού του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στα 

νοικοκυριά. 

Οι τιμές υλοποίησης των κυριότερων δεικτών του έργου αποτυπώνονται παρακάτω: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 30 

Μείωση εκπομπών 

θερμοκηπίου (CO2 και 

ισοδύναμα ,kt) 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3403 

Eγκατεστημένη ενεργειακή 

ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

(MW) και δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας 

συμπεριλαμβανόμενης της 

τηλεθέρμανσης 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3409 

Ετήσια εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας 

(ΤΙΠ) από επενδύσεις 

ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, έργα 

φυσικού αερίου και 

επεμβάσεις 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

ΔΕΙΚΤΗΣ 501 

Θέσεις εργασίας 

που 

δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της 

πράξης (ισοδύναμα 

ανθρωποέτη) 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

0,77 0,96 169,03 4,12 

ΣΥΝΟΛΟ 10,43 13,00 2284,19 55,66 

 

3. Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης (CCI 

2010GR16UPR001) 

Αφορά στην εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου 

Συστήματος Μεταφοράς. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται και για Έργο 

Προτεραιότητας για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου επιτρέπει την αύξηση της πίεσης και 

τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς το νότο της χώρας, όπου 

παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση.  

Το έργο αφορά στην λεπτομερή μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και εκκίνηση της λειτουργίας 

του Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία του Νομού Θεσσαλονίκης για την 

αναβάθμιση της παροχευτικής δυναμικότητας του υπάρχοντος αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Είναι 

έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

(ΕΣΜΦΑ), στις Περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του με βάση τον πληθυσμό τους 

(στοιχεία απογραφής 2001). 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ισχύος 15 MW στη Νέα 

Μεσημβρία, δυτικά της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανύψωση της πίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό 

αγωγό μεταφοράς αερίου. Ο Σταθμός Συμπίεσης έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συνολικής 

μεταφορικής ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.). Το έργο θα ενισχύσει την 

υδραυλική ευστάθεια του Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. 

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 2 Μονάδες συμπίεσης φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 15 MW στον αγωγό 

υψηλής πίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. 

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 2 Μονάδες συμπίεσης φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 15 MW στον αγωγό υψηλής 

πίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. Οι τιμές υλοποίησης των κυριότερων δεικτών του έργου αποτυπώνονται παρακάτω: 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 

Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά την 

λειτουργία της πράξης 

(ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3417Ισχύς 

σταθμού συμπίεσης 

στον αγωγό υψηλής 

πίεσης στη Βόρεια 

Ελλάδα (MW) 

ΔΕΙΚΤΗΣ 501 

Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης (ισοδύναμα 

ανθρωποέτη) 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

Φ.Α. ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ –  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

0,37 1,11 34,72 

 

 Β.  Τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing) 

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Στο τμήμα του ΕΠ που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτήθηκε ένα 

μεγάλο έργο: 

1. «Μελέτη - Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γενικού ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με κωδ. ΟΠΣ 

«349657», που αφορά στον τομέα της υγείας (κωδ. Θεματικής Προτεραιότητας 76), με Π/Υ 

71.420.012,62 €. Για το έργο κατατέθηκε ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε. μέσω του 

κόμβου SFC στις 22/06/2013. Η Ε.Ε. δεν ενέκρινε την Αίτηση Μεγάλου Έργου και ζήτησε με 

έγγραφά της την συμπλήρωση, τροποποίηση, αναμόρφωση και επανυποβολή του Φακέλου 

Μεγάλου Έργου βάσει των παρατηρήσεων της. Η διαδικασία επανυποβολής του φακέλου 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Ο τροποποιητικός φάκελος μεγάλου έργου (φμε) 

περιελάμβανε εκτός των άλλων την οριστική τμηματοποίηση (phasing) του έργου.  

 

ΕΥΔ Ε.Π. ΕΠΑΕ 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ διαχειρίστηκε 2 Μεγάλα Έργα που υλοποιούνται σε φάσεις  μεταξύ των Προγραμματικών 

Περιόδων 2007-2013 (ΕΠΑΕ ΙΙ και ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης) και 2014-2020 (ΕΠΑΕ): 

2. «Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας (CCI 

2013GR16UPR001)» που αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Αττικής, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης 

και την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης του ΕΣΦΑ. Στόχος του έργου 

είναι η αύξηση αποθηκευτικού χώρου του σταθμού με την εγκατάσταση νέας δεξαμενής 

χωρητικότητας 95.000 m3, η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή 

μεγαλύτερων πλοίων, η επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση του 

ρυθμού αεριοποίησης και του ρυθμού τροφοδότησης του συστήματος με φυσικό αέριο και η 

αναβάθμιση της δυναμικότητας του Μετρητικού Σταθμού της Αγ. Τριάδας. Στην φάση Α (ΠΠ 

2007-2013) περιλαμβάνονται όλες οι προκαταρτικές εργασίες για το έργο (μελέτες, 

διαγωνισμοί, αδειοδοτήσεις, κλπ.), οι προμήθειες εξοπλισμού και υλικών για την 3η δεξαμενή, 

καθώς και εργασίες κατασκευής, οι οποίες ξεκίνησαν το 2014 και ολοκληρώθηκαν εντός του 

2015. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί ο Βασικός Σχεδιασμός για την επέκταση των κρυογενικών 

δραστηριοτήτων και την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης του φυσικού αερίου. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΕ ΙΙ και τα 3 ΠΕΠ που περιλαμβάνουν περιφέρειες 

μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Αττική, Στερεά 

Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία). Το έργο συμβάλλει στο βασικό στόχο που είναι η 

ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Μάλιστα, το έργο θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους μεταφορείς φυσικού αερίου να 

χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση της Ρεβυθούσας (λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση 
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των λιμενικών εγκαταστάσεων), αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. Στη β φάση (ΠΠ 

2014-2020) θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες προμήθειες και εργασίες της 3ης δεξαμενής, οι 

εργασίες των κρυογενικών, και οι εργασίες αναβάθμισης του λιμένα. Το έργο θα 

συγχρηματοδοτηθεί από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΕ 2014-2020) στο πλαίσιο του 

θεματικού στόχου 7 και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2018. 

Από τον Φάκελο Μεγάλου Έργου και επειδή το έργο είναι τμηματοποιημένο, ο βασικός 

δείκτης του έργου που είναι η «Δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου LNG» με τιμή 

στόχο τα 95.000 m³, τέθηκε ως στόχος για την ολοκλήρωση του έργου στη Β’ Φάση 

(Προγραμματική Περίοδο 2014-2020).  

Ο μοναδικός δείκτης για την Α΄ Φάση (ΠΠ 2007-2013) είναι ο δείκτης με κωδ. 501 (Θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)): 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 501 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) 

Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ 

της Ρεβυθούσας - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
19,32 

ΣΥΝΟΛΟ 261,05 

 

3. «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (CCI 

2011GR16UPR002)»: Αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου και 

Μυκόνου με το Λαύριο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και 

επάρκεια του συστήματος τις προσεχείς δεκαετίες, λόγω των αυξημένων φορτίων σε 

περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής 

παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Με το έργο ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική 

όχληση καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γραμμών Μεταφοράς και μειώνεται το 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης 

(υποκατάσταση πετρελαίου που χρησιμοποιείται στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής των 

νησιών με φυσικό αέριο από τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα). 

Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να 

απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αξιοποιώντας το 

σημαντικό δυναμικό αιολικής ενέργειας των νησιών. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και 

εμβέλειας, και η υλοποίησή του θα επιφέρει οφέλη στο σύνολο της χώρας. Επίσης βοηθάει 

στην επίτευξη ελληνικών και Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του 20-20-20 για το 2020. Το 

έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «Γενικότερης 

σημασίας για την οικονομία της χώρας» και έχει συμπεριληφθεί στην Απόφαση αριθ. 

1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και 

συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής με τον τίτλο 1.2 Σύνδεση των Κυκλάδων (στο Σύστημα 

Διασύνδεσης). Στην Α’ Φάση phasing περιλαμβάνονται οι εργασίες Προγραμματισμού και 

Σχεδιασμού, η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων, καθώς και οι εργασίες του 1ου Σταδίου της 

Α’ Φάσης του έργου που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορόσημα αυτού. Αναλυτικότερα, 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             125 

έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού (υποέργο 1), οι 

Ωκεανογραφικές Μελέτες (υποέργο 2), η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων (υποέργο 3), η 

βιομηχανική παραγωγή τριπολικού υποβρύχιου καλωδίου για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου 

(υποέργο 4), οι υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-

Τήνου, Σύρου-Πάρου (υποέργο 5), χωματουργικές εργασίες για κατασκευή υποσταθμών σε 

Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο (υποέργο 6), μελέτη για συγκρότημα αυτόματης 

αντιστάθμισης αέργου ισχύος (υποέργο 7). Στη Β’ Φάση phasing περιλαμβάνονται οι εργασίες 

για το 2ο στάδιο της Α΄ Φάσης του έργου, η Β΄ και Γ΄ Φάση. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί 

από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΕ 2014-2020) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 

και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). Αναλυτικότερα, το 

έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης υπόγειας και υποβρύχιας 

καλωδιακής διασύνδεσης των νησιών. Το έργο έχει όλες τις βασικές αδειοδοτήσεις, ενώ η 

δευτερεύουσα αδειοδότηση – η οποία αφορά στη χρήση της παράκτιας ζώνης ανάδυσης του 

υποβρύχιου καλωδίου και ένωσής του με τα ΚΥΤ - βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της έγκρισης, 

χωρίς να αναμένονται περιπλοκές. 

 

Οι κύριοι δείκτες της Α’ Φάσης του έργου με τις τιμές επίτευξης είναι οι ακόλουθοι (από τον Φάκελο 

Μεγάλου Έργου για την Φάση 1/2007-2013):    

o Αριθμός Νήσων που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας (κωδ. 3410, Αριθμός), 

με τιμή 0 (θα επιτευχθεί με τη Β΄φάση) 

o Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (κωδ. 3411, km) με τιμή 68. 

o Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (κωδ. 501, 

ισοδύναμα ανθρωποέτη) με τιμή 48 (εκ των οποίων 7,86 στο ΠΕΠ) 

 

4.2 Τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1) 

 

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Στο τμήμα του ΕΠ που διαχειρίστηκε η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας χρηματοδοτήθηκαν  τα εξής 

τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα: 

 Στον Άξονα 1 δύο (2) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκ.ευρώ, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις και αντιμετωπίζονται ως «τμηματοποιημένες» (phasing) για την Π.Π. 2014-2020 / 

ΠΕΠ Θεσσαλίας.   Οι πράξεις αυτές είναι : 

1. κ.α. 217069 «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» 

2. κ.α. 296050 «Παράκαμψη Λάρισας (κατασκευή οδού Καράγιωργα, τεχνικού Τ1 και οδού 

Αεροδρομίου)»  

Ήδη έχει γίνει ο διαχωρισμός του αντικειμένου μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων, ενώ η Β΄ 

φάση των εν λόγω πράξεων έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η τιμή του δείκτη 

εκροής των εν λόγω πράξεων συνεισφέρει εν συνόλω στην Π.Π. 2014-2020. 

 

 Στον Άξονα 4 τρεις (3) πράξεις phasing αντίστοιχα :  

Στον ΚΘΠ 53 :. 
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3. Η πράξη με κ.α. 429717 «Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας». Ήδη έχει 

γίνει ο διαχωρισμός του αντικειμένου μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων, ενώ η Β΄ φάση 

των εν λόγω πράξεων έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η τιμή του δείκτη της εν 

λόγω πράξης συνεισφέρει εν συνόλω στην Π.Π. 2014-2020. 

 

Στον ΚΘΠ 75 που  αφορούν σε 2 σημαντικές υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : 

4. κ.α. 375519 «Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο»  

5. κ.α. 375518 «Αποκατάσταση τμήματος πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του 

σε Πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος  Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο».  

Ήδη έχει γίνει ο διαχωρισμός του αντικειμένου μεταξύ των 2 Προγραμματικών Περιόδων, ενώ η 

Β΄ φάση των εν λόγω πράξεων έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η τιμή του 

δείκτη εκροής των εν λόγω πράξεων συνεισφέρει εν συνόλω στην Π.Π. 2014-2020. 

 

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Στο τμήμα του ΕΠ που διαχειρίστηκε  η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτήθηκαν 2 

τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα. 

6. «Κέντρο Γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης της Ιεράς Αρχιεσκοπής Αθηνών με κωδ. 

ΟΠΣ «374902», που αφορά έργο του τομέα κοινωνικής πρόνοιας (κωδ. Θεματικής Προτεραιότητας 

79), με Π/Υ 5.286.877,04 € (αφορά τον συνολικό επιλέξιμο Π/Υ του έργου).  

7. «Επισκευή και μετατροπή του κτηρίου "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" στη Χαλκίδα σε διαχρονικό μουσείο», με 

κωδ. ΟΠΣ «380829», που αφορά έργο του τομέα του πολιτισμού (κωδ. Θεματικής Προτεραιότητας 

59), με Π/Υ 5.826.422,15 € (αφορά τον συνολικό επιλέξιμο Π/Υ του έργου). Στον πίνακα του 

παραρτήματος φαίνεται ο επιλέξιμος Π/Υ του τμήματος του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το 

ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013. 

 

 

ΕΥΕΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στο πλαίσιο του εκχωρημένου τμήματος του ΕΠ στην  ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση χρηματοδοτήθηκαν 7 

οριζόντιων τμηματοποιημένων (phasing) μη μεγάλων έργων της περιόδου 2007-2013, που πρόκειται να 

ολοκληρωθούν την περίοδο 2014-2020.  

8. «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ». Πρόκειται για δράση 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον 

αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware), όσο και στα κόστη λειτουργίας του. Η 

πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών 

υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

(υπηρεσίες co-location), και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους 

υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ 

ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του 

Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα. Στην Α΄ Φάση 

2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε η Μελέτη Εφαρμογής και η Έγκριση Πίνακα Υλικών και 

φασεολογίου, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 1, καθώς 

και η Μελέτη Εφαρμογής-Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, και εγκαταστάθηκε μέρος 

του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 2. Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να 
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ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων 1 και 2, καθώς και οι 

υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου 

υπολογιστικού κέντρου cloud, δηλαδή το σύνολο του Υποέργου 3. 

9. «Εθνικό Ληξιαρχείο»: Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και δημιουργία ενιαίου 

περιβάλλοντος λειτουργίας με το Εθνικό Δημοτολόγιο, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και 

διαχειρίζονται τα ληξιαρχικά και δημοτολογικά γεγονότα. Η πράξη υλοποιείται με 9 Υποέργα. Στην 

Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα των Υποέργων 3 & 5 Ψηφιοποίησης 

Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ & Γ’, και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 7.332.342 και 

καταχωρήθηκαν 5.331.123 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πλήρως τα 

Υποέργα 4, 6 & 7 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Β’ (Υπόλοιπο 

Αττικής–Νησιά Βόρειου Αιγαίου–Κρήτη), Δ’ (Δυτική Ελλάδα-Ιόνια Νησιά–Πελοπόννησος) & Ε’ 

(Στερεά Ελλάδα–Θεσσαλία–Ήπειρος), και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 12.643.355 και 

καταχωρήθηκαν 9.455.912 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, 

πρόκειται να ολοκληρωθούν το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (Υποέργο 1) και η 

Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων (Υποέργο 2), και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων 

Ληξιαρχικών Πράξεων (Υποέργο 8), Υποέργα τα οποία, παρόλο που είχαν σημαντική υλοποίηση 

την περίοδο 2007-2013, για διαχειριστικούς λόγους, μεταφέρονται ολόκληρα στη Β’ Φάση 2014-

2020 της πράξης, καθώς και το Υποέργο 9 που δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου την περίοδο 2007-

2013.         

10. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»:  Το αντικείμενο της πράξης αφορά στη συλλογή, τεκμηρίωση, 

καταλογογράφηση και παραγωγή ψηφιακού αρχαιολογικού περιεχομένου και την εισαγωγή του 

(με χωρικό εντοπισμό και χαρτογραφική απεικόνιση) σε ΟΠΣ, καθώς και την υλοποίηση ψηφιακών 

εφαρμογών διαχείρισης των δεδομένων 7.500 ακίνητων που έχουν αποκτηθεί από το ΥΠΠΟΑ (Υπ. 

Πολιτισμού), 4.200 περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών τόπων, ζωνών προστασίας και 18.000 ακινήτων μνημείων όλων των ιστορικών 

περιόδων σε όλη την επικράτεια. Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα. Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του 

έργου, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 1 και 2, πλην ενός τμήματος του Υποέργου 1 που αφορά στον 

έλεγχο της ορθότητας δεδομένων που μετέπεσαν στο ΟΠΣ και στην εκπόνηση 

νομοπαρασκευαστικών μελετών. Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 

παραπάνω υπολειπόμενο τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3. 

11. «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»: Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα 

παρέχει, στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογής και 

στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς), έγκυρη, διαρκώς ενήμερη και γρήγορη πληροφόρηση για 

τα δημόσια γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες 

πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις ή/και ρυθμίσεις της 

ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού πεδίου εφαρμογής της. Η πράξη 

υλοποιείται με 1 Υποέργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για 

τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας». Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν 

α) Η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά στη μελέτη προδιαγραφών της διαδικασίας συλλογής, 

επεξεργασίας και εφαρμογής σε ψηφιακό υπόβαθρο των απαιτούμενων Γεωγραφικών και 

Θεματικών στοιχείων, β) η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ψηφιακό 

(διανυσματικό) γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακό χάρτη) για κάθε νομό, με τρεις ακρίβειες (ίση ή 

καλύτερη του 1/1.000, του 1/50.000 και του 1/250.000), γ) η δημιουργία Χωρικής Βάσης 

Δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων-όρων και περιορισμών δόμησης, ο μηχανισμός επικαιροποίησής 

της και το λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης και δ) η δημιουργία βάσης δεδομένων 

θεματικών ομάδων–οντοτήτων ενδιαφέροντος. Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να 

ολοκληρωθούν η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών 

και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας των 

συστημάτων (εφαρμογών και εξοπλισμού).  

12. «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» 

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της 
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Εκκλησιαστικής Διοίκησης, που καλύπτουν τους τομείς της διαχείρισης: Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Διοικητικών Υπηρεσιών (Ναών, Ιερέων και Προσωπικού, Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Εγγράφων 

και Ροών Εργασίας, Γάμων και Διαζυγίων), Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Ναοδομίας και 

Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, υλοποιούνται μικρής εμβέλειας υποδομές κέντρου 

δεδομένων (mini data center), οι οποίες αξιοποιούν τεχνολογίες Εικονικών Μηχανών 

(Virtualization), προκειμένου να αξιοποιηθούν ως Infrastructure As A Service-IaaS, α) από την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών και β) από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων. Η πράξη υλοποιείται με 

6 Υποέργα. Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: πλήρως το mini data center 

(Υποέργο 1), η Μελέτη Εφαρμογής και η προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού 

(Υποέργο 2), η Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Παραγωγής, η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού 

εγγράφων Υπηρεσιών και η Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού Εκκλησιαστικών Ακινήτων (Υποέργο 3), 

το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των συστημάτων (Υποέργο 4), και τμήμα του Υποέργου 5 

(συναλλαγές G2G των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Προεπεξεργασία Εγγράφων 

Ακίνητης Περιουσίας–Κωδικολόγιο) και του Υποέργου 6 (ενεργειών δημοσιότητας). Στη Β΄ Φάση 

2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 2 

(Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση, Πιλοτική 

Λειτουργία, Κατάρτιση και Υποστήριξη Χρηστών του έργου), οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 3 

(πλήρης διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση σημαντικών ακινήτων και πιλοτική λειτουργία-

εκπαίδευση στελεχών), καθώς και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων 5 και 6. 

13. «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων»: Αντικείμενο του έργου είναι: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων 

μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα 

οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών 

ψηφιοποίησης στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του 

Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, και δ) η ένταξη στο νέο 

Πληροφοριακό Σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπ. 

Πολιτισμού» του Γ’ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω 

άλλων έργων, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αποθέματος. Η πράξη υλοποιείται με 4 

Υποέργα. Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το 

σύνολο του Υποέργου 3, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης και την 

προμήθεια φορητών σταθμών ψηφιοποίησης στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια 

Μουσεία σ πόλη τη χώρα, καθώς και κεντρικών σταθμών ελέγχου και συντονισμού εργασιών σε 

Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). Στη Β΄ Φάση 2014-

2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: το υπολειπόμενο αντικείμενο του Υποέργου 1, το 

σύνολο του Υποέργου 2 που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταγεγραμμένων μνημείων 

(ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση συνοδευτικού οπτικού υλικού), επαγγελματική ψηφιακή 

φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου 

χειρισμού, σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων 

μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό, μετάφραση των κειμένων αυτών στην αγγλική γλώσσα, 

διαμόρφωση εικονικών εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη 

του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, και το σύνολο του Υποέργου 4 που περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη και λειτουργική εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής, την μετάπτωση στοιχείων περίπου 500.000 

μνημείων που θα τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και περίπου 

140.000 μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, και τις υπηρεσίες προβολής και 

εκπαίδευσης των χρηστών. 

14. «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική 

Διαδικασία»: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής της ποινικής και 

πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την 
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υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί 

πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης 

και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και τις Εισαγγελίες, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στους 

δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Υλοποιείται με ένα Υποέργο. Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του 

έργου, ολοκληρώθηκαν οι Φάσεις της Ανάλυσης Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, 

της Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού και της Ανάπτυξης 

Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών. Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να 

ολοκληρωθούν οι Φάσεις της Παραμετροποίησης–Μετάπτωσης Δεδομένων, της Εκπαίδευσης, της 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας και της Παραγωγικής Λειτουργίας.  

 

 

ΕΥΔ Ε.Π. ΕΠΑΕ 

Στο πλαίσιο των εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποιήθηκε ένα έργο phasing που εντάχθηκε στον 

Άξονα 08: 

15. «Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού»  με Δημόσια Δαπάνη 26,85 

εκ. € και δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ). Η πράξη αφορά στη λειτουργική 

σύνδεση – ενοποίηση των χιονοδρομικών πεδίων Κελλαριών και Φτερόλακας του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Παρνασσού (ΧΚΠ), τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

χιονοδρόμους αλλά και στους επισκέπτες του ΧΚΠ και υλοποιήθηκε μέσω του εκσυγχρονισμού του 

δικτύου των πεπαλαιωμένων αναβατήρων με παράλληλη διαμόρφωση και χωρική 

αναδιοργάνωση υποδομών του περιβάλλοντος χώρου και αναβάθμιση του συστήματος 

ηλεκτροδότησής τους στις περιοχές Κελλαριών και Φτερόλακας. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ 

2007-2013 ολοκληρώθηκε η Α’ φάση Δημόσιας Δαπάνης 26,85 εκ. € που αφορά στη προμήθεια, 

εγκατάσταση και λειτουργία των αναβατήρων και λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού και Η/Μ 

εγκαταστάσεων. Η Β’ φάση του έργου Δημόσιας Δαπάνης 1,7 εκ. € είναι συμβασιοποιημένη και 

εντάσσεται στο ΕΠΑΕ 2014-2020. Αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτιστοποίηση 

των παραμέτρων του έργου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των τουριστικών 

υποδομών στις περιοχές Κελλάρια και Φτερόλακα του ΧΚΠ, μέσω νέων αναβατήρων μεταφοράς 

επισκεπτών και αναβαθμισμένου συστήματος ηλεκτροδότησής τους. Το έργο αναμένεται να 

καταστεί λειτουργικό μέχρι το 2018. 

 

4.3  Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)     

Στις ημιτελείς περιλαμβάνονται 4 πράξεις : 

1. «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ» 

Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι και 

περιλαμβάνει χερσαίο τμήμα από τον κεντρικό αγωγό ως τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου, 

υποθαλάσσιο τμήμα μέχρι την περιοχή του Αλιβερίου και μικρότερο χερσαίο τμήμα στην Εύβοια 

2. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ»  

Ειδικότερα κατασκευάζονται: 

Ι. Βαρυτικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. ΙΙ. Καταθλιπτικά δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων. ΙΙΙ. Αντλιοστάσια λυμάτων – επέκταση αντλιοστασίων παραλίμνιας ζώνης και 

εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση  και προσθήκη συστήματος  Scada» για το σύνολο των 

αντλιοστασίων λυμάτων. 

 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
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Στην κατηγορία των ημιτελών έργων εμπίπτει το έργο με MIS 423676 «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4,64 εκ. €, για το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση 

της σύμβασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων το Α’ εξάμηνο του 2017. 

Πρόκειται για Μεγάλο έργο (SFC 2010GR16UPR002) το οποίο αφορά στην επέκταση του δικτύου 

μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μέσω αγωγού από το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Φυσικού 

Αερίου (ΕΣΦΑ) στη Στεφάνη Βοιωτίας έως την περιοχή του Αλιβερίου και περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν 

χερσαίο τμήμα στη Βοιωτία, Αττική και Εύβοια (έως το σταθμό της ΔΕΗ) και αφ’ ετέρου υποθαλάσσιο 

τμήμα στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Χωροθετείται στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και σε αυτές 

επιμερίζεται το κόστος του (61% - 39%). Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

αντικείμενο του έργου προς συγχρηματοδότηση. 

Το έργο συμβάλλει στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο νέων περιοχών, αλλά και στην αύξηση των 

ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διακινούνται στο ΕΣΦΑ. Ο αγωγός «Στεφάνη Βοιωτίας – Βαρνάβας 

Αττικής – Αλιβέρι Εύβοιας» συνδέει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Με τον αγωγό τροφοδοτείται με 

φυσικό αέριο η θερμική μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στο Αλιβέρι ενισχύοντας το 

παραγωγικό ηλεκτρικό δυναμικό της χώρας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα τροφοδότησης με 

φυσικό αέριο στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας. 

Το μήκος του αγωγού διαμέτρου 20” ανέρχεται σε 72,1 km και αποτελείται από τρία χερσαία τμήματα 

συνολικού μήκους 57,9 km στους Νομούς Βοιωτίας, Αττικής και Ευβοίας: 

- το Χερσαίο τμήμα μήκους 10,5 km με ανατολική διάταξη επί του Νομού Βοιωτίας με σημείο 

σύνδεσης με τον κύριο αγωγό ΥΠ το Β/Σ της Στεφάνης,  

- το Χερσαίο τμήμα μήκους 36,8 km επί του Νομού Αττικής με γενική κατεύθυνση ανατολική και  

- το Χερσαίο τμήμα στο Νομό Ευβοίας μήκους 10,6 km με σημείο έναρξης την Ακτή Κάμπου 

Αλιβερίου που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.5 km νοτιοδυτικά της Κωμόπολης του Αλιβερίου. 

Το υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 14,2 km διέρχεται από το Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με αρχή την Ακτή 

Αγκώνα της Κοινότητας Βαρνάβα, που βρίσκεται περίπου 2 km νοτιοανατολικά του οικισμού των 

Αγίων Αποστόλων και απόληξη την Ακτή του Κάμπου Αλιβερίου σε απόσταση περίπου 2.5 km 

νοτιοδυτικά του Αλιβερίου.  

Επιπλέον περιλαμβάνονται: 

- Πέντε (5) Υπόγειοι Σταθμοί Βαλβιδοστασίων στη Στεφάνη Βοιωτίας, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, 

στο Βαρνάβα, στο Αλιβέρι και στη ΔΕΗ Αλιβερίου και δύο (2) Σταθμούς Ξεστροπαγίδων στην 

Στεφάνη και στη ΔΕΗ Αλιβερίου 

- Ένας (1) υπέργειος Μετρητικός Σταθμός στη ΔΕΗ Αλιβερίου, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

αντικείμενο του έργου προς συγχρηματοδότηση 

Επίσης : 

 Στον Άξονα 6 περιλαμβάνεται μία ημιτελής πράξη του ΚΘΠ 46  με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» και 

κωδικό ΟΠΣ 295430. 

   

4.4 Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής. (Πίνακας 1.2, Πρότυπα 1 και 

2, Παραρτήματος 1 ) 

 ΕΠΑΕ 
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Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ μέσω των εκχωρημένων πόρων στην 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ μέσω των εκχωρημένων πόρων στην 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι τα ακόλουθα:  

Ι. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)  

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2010 με αρχικό κεφάλαιο 460 εκ. € και με σκοπό να επενδύει 

σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και 

ταμεία δανειοδοτήσεων επιλέγοντας χρηματοπιστωτικούς, ή επενδυτικούς οργανισμούς με ανοικτούς 

διαγωνισμούς. Στις 02.11.2010 υπεγράφη η σχετική Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε  ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Τον Δεκέμβριο του 2012  το 

κεφάλαιο του Ταμείου αυξήθηκε κατά 80 εκ. €  με σκοπό την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων 

τουριστικού ενδιαφέροντος στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας, Από το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου 

που έφτασε τα 540 εκ. € εκ των οποίων τα 22,01 εκ. € προέρχονταν από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  Τον Δεκέμβριο 2015 αποφασίστηκε η 

αποδέσμευση πόρων ύψους 168 εκ. € (6,87 εκ. για τη Στερεά Ελλάδα) από τους πόρους του Ταμείου, με 

αποτέλεσμα οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του να φτάσουν το ποσό των 372 εκ. € (εκ των οποίων 

15,14εκ. € από το ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για τη Στερεά Ελλάδα). ). Η τελική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί στο 

ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας είναι 14,32 εκ. €. 

Με την ΚΥΑ Σύστασης του ταμείου Χαρτοφυλακίου ‘Ταμείο Επιχειρηματικότητας’ (27/10/2010) ορίστηκε η 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέας υλοποίησής του. Με την Απόφαση αυτή και με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης με το 

Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίστηκε η καταβολή πόρων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική 

συνεισφορά, των κεφαλαίων των ΕΠ του ΕΣΠΑ στο Ταμείο, με στόχο τη χρηματοδότηση Δράσεων που 

στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 

1. Α’ προκήρυξη - Ταμεία Δανειοδοτήσεων σε ΜΜΕ: Η 1η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε το 2011 για 

την υλοποίηση στοχευμένων Δράσεων Δανειοδότησης στο πλαίσιο  του ΤΕΠΙΧ. Διενεργήθηκε 

διαγωνιστική διαδικασία που ανέδειξε τέσσερις Τράπεζες (ΕΧΟ), συνεπενδυτές πέντε Ταμείων 

Δανειοδοτήσεων. Στις δράσεις αυτές η αρχική πρόβλεψη σχέσης συνεπένδυσης των πόρων 

του Ταμείου με τους ιδιωτικούς πόρους των ΕΧΟ ήταν 1:2, η οποία στη συνέχεια (με εξαίρεση 

τη Δράση του Θεματικού Τουρισμού /ΑΠΕ) μειώθηκε σε 1:1. Η μόχλευση που επιτεύχθηκε στο 

σύνολο της πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους προϊόντων είναι 2,37 (συνολικά 

ποσά δανείων : δημόσιοι πόροι του Ταμείου). 

2. Β’ προκήρυξη – Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ΜΜΕ: Η Πρόσκληση για το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

οδήγησε στην προσχώρηση-συμφωνία συνεργασίας τεσσάρων Τραπεζών, με 

δραστηριοποίηση τελικά τριών εξ αυτών. Το Ταμείο είχε σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε 

επενδυτικά δάνεια, σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και σε δάνεια ως προκαταβολές 

έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η επιτευχθείσα μόχλευση είναι 

3,13.  

3. Γ’ προκήρυξη – Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής επανεκίνησης: Με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012, άρθρο 4), που αφορά ρυθμίσεις σε 

θέματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δημιουργήθηκε το Ταμείο 

Δανειοδοτήσεων για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και 

δανείων επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική 

ΕΠΑΕκίνηση». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ΕΧΟ για τη 

δράση αυτή που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2013 υπέγραψαν Συμφωνίες 

Χρηματοδότησης-Συνεπένδυσης με σχέση συνεπένδυσης 1:1,  δεκατρείς Τράπεζες μέσω της 

διαδικασίας προσχώρησης εκ των οποίων ενεργοποιήθηκαν οι δέκα. Η επιτευχθείσα 

μόχλευση είναι 2. 

4. Δ’ προκήρυξη – Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας: Τέλος, για την υποστήριξη της 

τουριστικής ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας, τον Δεκέμβριο  2012 ενισχύθηκε το κεφάλαιο 
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του ΤΕΠΙΧ με 80 εκ € για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο 

στοχεύει στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού 

κλάδου των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, 

με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Τα ενταγμένα 

επιχειρηματικά σχέδια χρηματοδοτούνται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ενώ 

το 30% θα καλύπτεται από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στη Δράση αυτή οι ΕΧΟ 

υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας ως υποστηρικτικός μηχανισμός υλοποίησης της Δράσης 

και όχι για συνεπένδυση των κεφαλαίων τους στο Ταμείο. 

Οι συμφωνίες με τους ΕΧΟ που υπεγράφησαν στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα: 

Πρόσκληση Δράση ΕΧΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1η  

Γενική Επιχειρηματικότητα Alpha Bank 28/9/2011 

Επιχειρηματικότητα των Νέων Εθνική Τράπεζα 28/9/2011 

Εξωστρέφεια Eurobank  28/9/2011 

Θεματικός Τουρισμός-ΑΠΕ Εθνική Τράπεζα 28/9/2011 

Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα-

Εφοδιαστική - Τρόφιμα 
Τράπεζα Πειραιώς  

28/9/2011 

2η  Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Eurobank 31/5/2013 

Alpha Bank 31/5/2013 

Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα  31/5/2013 

3η  Επιχειρηματική επανεκίνηση 

Alpha Bank 17/4/2013 

Εθνική Τράπεζα 17/4/2013 

Eurobank  17/4/2013 

Τράπεζα Πειραιώς  17/4/2013 

Τράπεζα Αττικής 17/4/2013 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων 17/4/2013 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Ηπείρου 17/4/2013 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Καρδίτσας 17/4/2013 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Θεσσαλίας 17/4/2013 

Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα 17/4/2013 

4η  Νησιωτική Επιχειρηματικότητα 

Εθνική Τράπεζα 1/7/2013 

Τράπεζα Πειραιώς  6/9/2013 

Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα 4/10/2013 

Συνεταιριστική Τράπεζα  6/8/2013 
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Πρόσκληση Δράση ΕΧΟ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Χανίων 

 

Η ημερομηνία λήξης των συμφωνιών χρηματοδότησης συμπίπτει με την εκκαθάριση του Κοινού 

Κεφαλαίου των Δράσεων ΤΕΠΙΧ. 

Τελικοί αποδέκτες - επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:  

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ως 

«Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» στα Παραρτήματα των Προσκλήσεων και των 

Συμφωνιών Συνεπένδυσης. 

 Υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις 

 Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του 

δανείου). 

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως καταγράφονται 

στις Συμφωνίες Συνεπένδυσης 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή 

βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο. 

 
Οι τόκοι των διαθεσίμων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που αντιστοιχούν στους διαρθρωτικούς 

πόρους, σωρευτικά έως και 31/1/2017 ανήλθαν στο ποσό των 47.343.222 ευρώ (εκ των οποίων τα 

1.701.897 ευρώ προκύπτουν από τους ενωσιακούς πόρους του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ για τη Στερεά Ελλάδα). Μέρος 

των τόκων αυτών (905.794 €) χρησιμοποιήθηκε κατ’ αντιστοιχία με τους πόρους του ΤΕΠΙΧ, ενώ το μη 

χρησιμοποιημένο τμήμα αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη. 

Οι μεταφερόμενοι πόροι (Legacy Funds) στις 31/1/2017 περιλαμβάνουν επιστροφές κεφαλαίου δανείων 

συμπεριλαμβανομένων των τόκων που δημιούργησαν οι επιστροφές αυτές, ανεξόφλητο υπόλοιπο 

(κεφάλαιο και τυχόν τόκοι δανεισμού) και  προμήθειες εγγυοδοσίας  : 

 ΤΕΠΙΧ (σύνολο):  384.185.433 ευρώ 

 Πόροι που αντιστοιχούν στο ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ (Στερεά Ελλάδα): 16.021.848 ευρώ 

Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι 

οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Η ημερομηνία εκκαθάρισης 

προκύπτει ότι θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δανείων. 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης των ελληνικών 

επιχειρήσεων εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, βελτιώνοντας την 

πρόσβαση αυτών στην χρηματοδότηση. Ως στόχο είχε την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων Μεσαίων, 

Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης, την 

υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη 

δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στην αγορά κινητοποιήθηκαν ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι ύψους 813 εκ. €, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα, ενώ  7.088επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τους ευνοϊκούς όρους που 

παρείχαν τα προϊόντα αυτά. Ειδικότερα τώρα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

υπεγράφησαν 273 δανειακές συμβάσεις και 40 συμβάσεις εγγυοδοσίας, με το συνολικό ύψος των 

δανείων που έλαβαν οι επιχειρήσεις να ανέρχεται σε 35,03εκ. € με αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά 

πόρων ύψους 15,14εκ. €.  
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Αναλυτικότερα στοιχεία για την  υλοποίηση του Ταμείου αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της Τελικής 

Έκθεσης. 

Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση και ενέργειες που έγιναν  

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δημιουργήθηκαν σε περίοδο οικονομικής κρίσης και λήψης μέτρων 

δημοσιονομικής σταθερότητας, με συνέπεια ο σχεδιασμός των προϊόντων τους να υπόκειται σε συνεχείς 

προσαρμογές για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των δυσαρμονιών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να καθυστερήσει η έναρξη της διοχέτευσης των 

κονδυλίων των ταμείων στην πραγματική οικονομία.  

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2012 , τα κεφάλαια του 

Ταμείου μπορούσαν να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως. 

Μεταβλήθηκε επίσης, η σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών (1:1 από 1:2), 

με αποτέλεσμα να αυξηθεί το άτοκο μέρος του δανείου, και μειώθηκαν τα δεσμευμένα κεφάλαια ανά 

εργαλείο προκειμένου οι πόροι να κατευθυνθούν σε άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι αλλαγές αυτές 

έδωσαν ώθηση στην μέχρι τότε πορεία υλοποίησης των εργαλείων. 

Επιπλέον και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μη αξιοποίησης πόρων, το 2013 αποφασίστηκε το 

κλείσιμο των Δράσεων που δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον για τους επενδυτές -Γενική Επιχειρηματικότητα, 

Επιχειρηματικότητα των Νέων και της Δράσης Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 

Τρόφιμα-ποτά του ΤΕΠΙΧ, καθώς και το κλείσιμο της Δράσης Τουριστικός Τομέας θεματικός (εναλλακτικός 

τουρισμός) / ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων- 

και η μεταφορά των αδιάθετων ποσών σε νέα εργαλεία, όπως η Επιχειρηματική επανεκίνηση Επίσης, προς 

όφελος της ελκυστικότητας του Ταμείου Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ, το οποίο ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά τον 

Οκτώβριο του 2013, έγινε δεκτό το αίτημα των τραπεζών για εξόφληση της κατάπτωσης της εγγύησης σε 

ποσοστό 100% με την υποβολή του αιτήματος της τράπεζας. 

Τέλος, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα παράτασης για την υλοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής μέχρι τις 31/1/2017, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ένα σημαντικό ποσοστό απορρόφησης, 

κυρίως για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας. 

ΙΙ. Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 

Συμφωνία Χρηματοδότησης ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) και Ελληνικού Δημοσίου υπεγράφη 

στις 04.08.2010, με διάρκεια έως την ημερομηνία επιστροφής όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.,  μετά την επανεπένδυσή τους για δεύτερη φορά. Η ανωτέρω Συμφωνία Χρηματοδότησης 

τροποποιήθηκε στις 29.07.2016, ως προς το άρθρο 2, παρ. 2.3, που αφορά στην επανεπένδυση για μία 

ακόμα φορά των πόρων που θα επιστραφούν στο Ταμείο και των τόκων που προκύπτουν από τα 

κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού (άρθρο 1, παρ. 4, ΚΥΑ Σύστασης) για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Επίσης, προστέθηκε η παρ. 6.5 στο άρθρο 6, που αναφέρει 

ότι τα έξοδα διαχείρισης των ΜΧΤ βαρύνουν το Ταμείο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

διαχείρισης, αλλά συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος διαχείρισης του Ταμείου, το οποίο δεν δύναται 

να υπερβαίνει σε ετήσιο μέσο όρο το 3% των κεφαλαίων του.    

Συμφωνίες ΕΤΕΑΝ ΑΕ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφησαν στις 22/10/2010 Συμφωνίες Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης  της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, την ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και την EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 

Επιλογή διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, συστάθηκε ως Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με την υπ΄ αριθμ. 

31654/ΕΥΘΥ/1415/20.07.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/06.08.2010) ως χωριστή χρηματοοικονομική μονάδα εντός της 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,  με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα, 
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σχετικά με την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας και 

ειδικότερα την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σύμφωνα με το Ν. 3912 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011), η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματά και τις 

υποχρεώσεις της την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) που συστήθηκε με τον  Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) 

«περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου, ορίστηκε 

δικαιούχος και διαχειριστής του Ταμείου. Με την από 04.08.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξειδικεύθηκαν οι υποχρεώσεις και η μεθοδολογία 

διαχείρισης του Ταμείου. 

Επιλογή διαχειριστών Ταμείου 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, 

εφαρμοζομένου του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με διαγωνιστική 

διαδικασία, πρόσκληση την οποία κοινοποίησε στις ενώσεις τραπεζών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), προχώρησε στη σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με 

συνεπένδυση κεφαλαίων με τέσσερις (4) Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

EFG EUROBANK S.A., APLHA BANK). H αναλογία συμμετοχής-συνεπένδυσης στο κεφάλαιο μεταξύ των 

Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε 1:2, ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταμείο «Εξοικονομώ 

κατ’ Οίκον» και 66,67% από την Τράπεζα, και ταυτίζεται με την αναλογία ανάληψης κινδύνου εκάστου 

Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Επιλογή τελικών αποδεκτών 

Οι τελικοί αποδέκτες επιλέγονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε 

Οδηγό Εφαρμογής. Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, 

ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να 

βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.  

Τύποι προσφερόμενων προϊόντων  

4 Δάνεια του Ταμείου στους τελικούς ωφελούμενους (νοικοκυριά), με ευνοϊκούς όρους (όπως μηδενικό 

διαχειριστικό κόστος, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, πρόωρη ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση 

του δανειολήπτη)    

5 Επιδότηση του επιτοκίου, ώστε τελικά να προκύπτει άτοκο δάνειο για τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη 

διάρκειά του. Το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Κοινό 

Κεφάλαιο η Τράπεζα, ανέρχεται σε 7,40% ενώ το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία 

συγχρηματοδοτεί το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα το ετήσιο 

μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών κεφαλαίων που θα προκύψει για τον τελικό αποδέκτη από την 

εκατέρωθεν ορισμένη συμμετοχή της Τράπεζας και του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο, να 

διαμορφώνεται σε 4,93%. Αυτό επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,08%) και βαρύνει τον 

τελικό αποδέκτη, καθώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.   

Στοχευόμενοι τελικοί αποδέκτες 

Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων 

κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση της οικίας τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν  στην επίτευξη των ενεργειακών και 

περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. 

Πληροφορίες σχετικά με τις αποσύρσεις πόρων από τα ΜΧΤ 

Σύμφωνα με το με Α.Π. 6887/Β12715/18.12.2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ επεστράφη  στις 22.12.2015 ποσό 

ύψους 140 εκ. € από το Ταμείο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως Αδιάθετα Υπόλοιπα, λόγω μη 

απορρόφησης. 
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Ποσό κεφαλαιοποιημένων επιδοτήσεων επιτοκίου και επιδοτήσεων κόστους των εγγυήσεων 

Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος (ΚΥΑ  13/02-01/180616/1180, ΦΕΚ 

Β2274/22.07.2016), η επιδότηση επιτοκίου μπορεί να είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και 

το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για μετά τις 30.11.2016 μεταφέρεται από το Ταμείο 

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την 

απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015: 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ Ποσά σε € * 

Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (299745) 371.096,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 6.148.737,52 

* Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση 

 

Τόκοι που παρήχθησαν από πληρωμές του προγράμματος και χρεώνονται στα διαρθρωτικά ταμεία 

ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ποσά σε € * 

Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (299745) 1.349.265 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 23.715.213 

* Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση 

 

Συνολική αξιολόγηση της επίδοσης του ταμείου όσον αφορά στη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος και της αντίστοιχης προτεραιότητας 

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» – δράση χρηματοδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κτίρια – αφορούσε στη χορήγηση χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων σε συνδυασμό με 

επιχορήγηση για τις εκτελούμενες εργασίες.  

Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων διοχετεύθηκαν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ 

οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» νοικοκυριών (υπουργική απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/2010, 

ΦΕΚ Β’ 1262). Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον 

οικιακό τομέα της Ελλάδας ενισχύθηκε από την παρατηρούμενη διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου, την 

οικονομική συμπίεση των ασθενέστερων εισοδηματικών κοινωνικών ομάδων, την αύξηση του 

ενεργειακού ελλείμματος, αλλά και από τις δεσμεύσεις της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 

κατ’ οίκον», επιχειρώντας τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που 

συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου 

περιβάλλοντος. 

Εξειδικεύθηκε με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3661/2008 με τον 

Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ, Δ6/Β/5825/30.3.2010, Β’ 407) και το 

Π.Δ.100/30.09.2010 (Α’ 177) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των 

ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη 

μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Στόχος ήταν να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες 

 Αρχικό Δεσμευμένο ποσό 

(σε Δ.Δ.) 

Τελικό Δεσμευμένο 

ποσό (σε Δ.Δ.) 

 

Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (299745) 16.000.000,00€ 7.000.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 241.000.000,00€ 101.000.000,00€ 
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των κτιρίων, όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της 

εξοικονομούμενης ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανήλθε 

σε περίπου 100 εκ. € για το Ταμείο και τα 300 εκ. € για τις άμεσες ενισχύσεις.  

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης του οικιακού τομέα της χώρας, όπου για πρώτη φορά συνδυάζονται άμεσες ενισχύσεις και 

δανεισμός, ενώ απευθύνθηκε σε ένα πολύ ευρύ κοινό, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος των 

νοικοκυριών της χώρας, και όχι σε επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, 

ακόμα και στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες που δεν θα προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες. 

Επιπλέον βελτίωσε την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών, μειώνοντας αφ’ ενός το κόστος 

κατανάλωσης και εφ’ ετέρου εξοικονομώντας ενεργειακούς πόρους στη χώρα. Τέλος συνέβαλε στη 

δημιουργία/διατήρηση θέσεων απασχόλησης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού. 

Πληροφορίες σχετικά με μεταφερόμενους πόρους  

 α) αξία των μεταφερόμενων πόρων (υπολειπόμενα κονδύλια και αξία επενδύσεων και συμμετοχών που 

καταγράφηκαν πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος) και χρεώνονται στα διαρθρωτικά 

ταμεία 

β) ημερομηνία εκκαθάρισης (όπως προβλέπεται στη συμφωνία χρηματοδότησης) και στην αξία 

μεταφοράς πόρων 

Είναι η ημερομηνία επιστροφής τους όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μετά την 

επανεπενδυσή τους για δευτερη φορά , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ. 9 της ΚΥΑ υπ. Αρ. 

31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010.  

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΕΤΠΑ (ΔΔ)  

Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (299745) 4.547.011,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 70.898.380,55 

* Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση 

 

γ) πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πόρων εκ μεταφοράς που προέρχονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία  

Σύμφωνα με την με Α.Π. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/06.08.2010) ΚΥΑ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, οι πόροι που θα επιστραφούν στο Ταμείο, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν 

από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του άρθρου 1 παράγραφος 4 της ΚΥΑ Σύστασης, 

όπως ισχύει σήμερα, σε ό,τι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μία ακόμη φορά για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών. Από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως 

σαράντα (40) εκατομμύρια Ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για το Πρόγραμμα της Άμεσης Ενίσχυσης των 

νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ανωτέρω πόροι, δύναται να συνδυασθούν με άλλους 

εθνικούς πόρους και να επενδυθούν για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 

υφιστάμενες οικίες. 

Μετά τηv επανεπένδυση για μία ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που 

επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, 

επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς 

και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης 

επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισης 

Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης επιδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κατοικίες (όπου για πρώτη φορά συνδυάστηκαν άμεσες ενισχύσεις και τραπεζικός δανεισμός) και λόγω 
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της έλλειψης σχετικής εμπειρίας, υπήρξαν δυσκολίες ιδιαίτερα στην αρχή της υλοποίησης, οι οποίες όμως 

αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Σταδιακά, τα πιστωτικά 

ιδρύματα που συμμετείχαν άρχισαν να αποκτούν τεχνική επάρκεια και ο κατασκευαστικός κλάδος να 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης που απαιτούσε το πρόγραμμα λόγω των κανόνων που έθετε 

το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.  

Ενδεικτικά, όπως προέκυψε από την Έρευνα Πεδίου στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Απουσία ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος ανάμεσα στις Τράπεζες και ΕΤΕΑΝ  

 Περίπλοκες διαδικασίες και προϋποθέσεις ένταξης των πολυκατοικιών, δυσκολία συντονισμού 

και συμφωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων 

 Καθυστερήσεις που αφορούσαν στον έλεγχο, τη διόρθωση και την αποδοχή δικαιολογητικών 

κατά τις περιόδους αιχμής που δημιουργούνταν λόγω μη ομαλής ροής αποφάσεων υπαγωγής, 

αιτημάτων εκταμιεύσεων και χρηματορροών  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω υπήρχε συνεχής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με 

λήψη δομημένων αναφορών από τις Τράπεζες, ομογενοποίησής τους από το ΕΤΕΑΝ, τακτικών ελέγχων 

των στοιχείων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ενεργειών για επίσπευση των 

απαιτούμενων χρηματορροών.  

ΙΙΙ. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ 

Το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ, (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) 

δημιουργήθηκε βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 21 Μαρτίου 2012 και με την ΚΥΑ Σύστασης της 31 

Μαΐου 2012 εντάχθηκε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

Το ΕΛΤΕπ ΜΜΕ σχεδιάστηκε για να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγγυήσεις ύψους μέχρι 

500 εκατ. € (εκ των οποίων τα 19,10 εκατ. € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου) για την παροχή 

ρευστότητας ύψους 1 δις € στις τράπεζες, υπό ευνοϊκούς για τις σημερινές συνθήκες όρους. Οι τράπεζες 

με τη σειρά τους, δανειοδοτούν τις ελληνικές ΜΜΕ με ισόποσα δάνεια, μεταφέροντας αντίστοιχα το 

όφελος της «φθηνής» ρευστότητας στις ΜΜΕ. Τα δάνεια χρηματοδοτούν επενδύσεις για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και κεφάλαια επιχειρηματικής κίνησης για 

οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες. Τα δάνεια επιχειρηματικής κίνησης, παρέχουν μια σταθερή βάση 

κεφαλαίου κίνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις. Χρηματοδοτούνται δαπάνες σχετικές με τον εμπορικό 

κύκλο της επιχείρησης, όπως αγορών πρώτων υλών, εξοπλισμού, διατήρησης αποθεμάτων, μισθοδοσίας, 

σχετιζόμενων γενικών εξόδων, απαιτήσεων πελατών, κλπ, που υποστηρίζονται από τιμολόγια ή αντίστοιχα 

παραστατικά.  

Η δημόσια χρηματοδότηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ ανήλθε στα 300 εκ. €, εκ των οποίων 11,46 εκ. € αντιστοιχούν 

σε πόρους του ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου (για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). Οι πόροι αυτοί, 

με την αναμενόμενη μόχλευση 2:1 δημιουργούν ένα διαθέσιμο κεφάλαιο για δάνεια προς τις επιχειρήσεις 

της τάξης των 22 εκ. €. 

Στοιχεία υλοποίησης ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προχώρησε στην υπογραφή  9 συμβάσεων δανειοδότησης 

συνολικού ύψους 600 εκ. €.  με 5 ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΕΧΟ) δηλ. 5 ελληνικές 

τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Παγκρήτια, Alpha, Εθνική) οι οποίες εντάχθηκαν υπό την ομπρέλα 

εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ. 

Οι συμβάσεις με τα αντίστοιχα ποσά τους και τις ημερομηνίες λήξης  αυτών, περιλαμβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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A/A ΕΧΟ 

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚ. € 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

1 Eurobank 100.0 20/12/2012 15/11/2016 

2 Τράπεζα Πειραιώς 50.0 27/12/2012 15/11/2016 

3 Πανκρήτια 50.0 11/11/2013 15/11/2016 

4 Alpha Bank 100.0 11/11/2013 11/12/2014 

5 Εθνική 150.0 6/6/2014 15/11/2016 

6 Alpha Bank II 50.0 6/6/2014 15/11/2016 

7 Πανκρήτια II 20.0 8/7/2016 15/11/2016 

8 Τράπεζα Πειραιώς II 40.0 25/7/2016 15/11/2016 

9 Eurobank II 40.0 13/9/2016 15/11/2016 

 

TOTAL 600.0   

  

Επιλογή της ΕΤΕπ ως φορέα Διαχείρισης του Ταμείου: 

Βάσει της αποστολής της όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ ορίστηκε Διαχειριστής του Ταμείου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 

44 του Κανονισμού 1083/2006, και επιπλέον ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έννοια του Άρθρου 2 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

Διαδικασία επιλογής Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών  

Η ΕΤΕπ μετά τη διενέργεια αξιολόγησης και εξέταση της δέουσας επιμέλειας (due diligence), σύμφωνα με 

τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες της και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες τραπεζικές 

πρακτικές, προχώρησε στην υπογραφή εννέα συμβάσεων με τους 5 εγκεκριμένους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για ένα συνολικό ποσό των 600 εκ. ευρώ, προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ.  

Προσφερόμενα Προϊόντα και Τελικοί Αποδέκτες 

Το ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ  δεν παρέχει εγγυήσεις έναντι του χαρτοφυλακίου του τελικού αποδέκτη. Παρέχει 

προστασία μόνο έναντι του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών.  

Δυνητικοί τελικοί αποδέκτες των δανείων είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 

λιγότερους από 250 υπαλλήλους και οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που ο 

αριθμός των εργαζομένων τους κυμαίνεται από 250 έως 3.000 (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), και 

επενδυτικό σχέδιο είναι ύψους έως 50 εκατομμύρια ευρώ 

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που παρέχεται τους  Τελικούς Αποδέκτες ήταν -σε όλες τις περιπτώσεις, ένα 

μέσο- μακροπρόθεσμο δάνειο, βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:  

- Ύψος επενδυτικού σχεδίου:  μέχρι 50 εκ. ευρώ 

- Ύψος δανείου χρηματοδοτούμενου από τα δανειακά κεφάλαια της  ΕΤΕπ: μέχρι 25 εκ. ευρώ 

- Λήξη: Από 3 έως 8 έτη για τα επενδυτικά κεφάλαια και από 2 έως 8 έτη για μέσο- 
μακροπρόθεσμες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης με σταθερό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής 
 

Μόχλευση και οφέλη  
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Ο στόχος για την επίτευξη μόχλευσης 2: 1 παρέμεινε αμετάβλητος καθ 'όλη την περίοδο, παρά τη σοβαρή 

πολιτική και οικονομική κρίση που η χώρα αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Επιπλέον, με 

τον υποχρεωτικό όρο «προσθετικότητας» για τη διοχέτευση στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών 

επιπρόσθετων ίδιων κεφαλαίων από όλους τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ύψους 

33% των πόρων δανειοδότησής τους, επετράπη η δημιουργία ενός σημαντικού πολλαπλασιαστικού 

οφέλους για την πραγματική οικονομία στο σύνολό της και ειδικότερα για την αγορά των ΜΜΕ  και των 

επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η επιτευχθείσα μόχλευση  κατά τη λήξη της περιόδου ανήλθε σε 

1,9:1. Υπολογίζοντας όμως τους επιπρόσθετους ιδιωτικούς πόρους ύψους 183 εκ. € που διοχετεύτηκαν 

κατά προτεραιότητα σε δάνεια Jeremie και ΤΕΠΙΧ, καλύπτοντας έτσι έναν από τους στόχους του Ταμείου 

και τους υποχρεωτικούς όρους της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, η πραγματική μόχλευση φτάνει το 

2,46:1. 

Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της πρωτοβουλίας αυτής προήλθαν από την βελτίωση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση και τη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Το ΕΛΤΕΠ παρείχε σημαντική 

στήριξη σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτέλεσε  ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη 

δημιουργία 1.046 νέων θέσεων εργασίας (εκ των οποίων 18 θέσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), 

αλλά και τη διατήρηση συνολικά 46.411 υφιστάμενων θέσεων εργασίας (2.759 στην Στερεά Ελλάδα), 

ενισχύοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που προσθέτουν αξία στην πραγματική οικονομία. 

Ποσοστά Υλοποίησης 

 Υπογραφές με ΕΧΟ: 600 εκ. € 

 Εκταμιεύσεις προς ΕΧΟ:  

Το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε προς τις τράπεζες ήταν EUR 600 εκ. €, ποσό που  αντιστοιχεί σε 9 συμβάσεις 

δανειοδότησης με 5 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Επεστράφησαν τα ποσά που δεν εκταμιεύτηκαν προς τελικούς 

αποδέκτες, και στην λήξη το τελικό εκταμιευμένο ποσό προς τις τράπεζες ήταν 556,26 εκ. €. 

 Εκταμιεύσεις προς Τελικούς Αποδέκτες: Το ποσό που εκταμιεύτηκε στο σύνολο της χώρας προς 734 τελικούς 

αποδέκτες (για 802 δάνεια) είναι 556.260.541 €, εκ των οποίων τα 12.824.088 € κατευθύνθηκαν σε 30 

επιχειρήσεις (34 δάνεια) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Οι εκταμιεύσεις αναλυτικότερα και ανά τράπεζα : 

- Eurobank: 139,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 4,92 εκ. € στην Στερεά Ελλάδα) 

- Τράπεζα Πειραιώς: 78,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 0,5 εκ. € στην Στερεά Ελλάδα) 

- Alpha Bank: 141,9 εκ. € (εκ των οποίων τα 3,18 εκ. € στην Στερεά Ελλάδα) 

- Εθνική Τράπεζα: 126,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 3,93 εκ. € στην Στερεά Ελλάδα) 

- Πανκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: 69,9 εκ. € (εκ των οποίων τα 0,3 εκ. € στην Στερεά Ελλάδα) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους ιδιωτικούς (τραπεζικούς) πόρους που διοχετεύτηκαν βάσει του 

όρου «προσθετικότητας» των Συμφωνιών Χρηματοδότησης, το ποσό που εκταμιεύτηκε προς τους 

τελικούς αποδέκτες στο σύνολο της χώρας έφτασε τα 739 εκ. € επιτυγχάνοντας  μόχλευση 2,46:1. 

Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση 

Η υλοποίηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός υφεσιακού οικονομικού 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η μακρά καθοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τον 

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας επηρέασε αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα. Η μειωμένη ζήτηση από 

πλευράς επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η αδυναμία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων ήταν ένας 

σημαντικός παράγοντας που επιβράδυνε τους ρυθμούς απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων για τους 

συμμετέχοντες ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, με συνέπεια την καθυστέρηση της εφαρμογής 

του Ταμείου. 

 

IV. JEREMIE 
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Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), η επιλογή 

του οποίου έγινε σύμφωνα με τα όσα οριζόταν στους κανονισμούς της Ε.Ε.  

Η ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE, μέσω της υπογραφής συμφωνίας χρηματοδότησης, έγινε 

την 26/7/2007 και κατόπιν αυτού πραγματοποιήθηκε η σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 39481/ΕΥΣ5227/01.09.2008 (ΦΕΚ.Β/1751/2008), με κεφάλαιο 100 εκ. €. Η 

κατανομή του ποσού αυτού  γίνεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Κ.Α. 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
Ε.Π. 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2007GR161PO

008 
15.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

2007GR161PO

008 
4.500.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2007GR16UP

O001 
4.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Αττικής 

2007GR161PO

006 
25.500.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

2007GR16UP

O002 
1.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

2007GR161PO

001 
50.000.000,00 

 

Το κεφάλαιο αυτό τον Οκτώβριο του 2010 αυξάνεται κατά 150 Εκ.  €, σύμφωνα με την τροποποίηση της 

αρχικής συμφωνίας χρηματοδότησης και την έκδοση της με αριθμό 48384/ΕΥΘΥ2090/ 26.10.2010 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ.Β/1694/2010).  Συνεπώς το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται πλέον σε 250 εκ. € και η κατανομή 

έχει διαμορφωθεί  τελικώς σύμφωνα με τον πίνακα 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Κ.Α. 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
Ε.Π. 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

2007GR161

PO008 
35.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 

2007GR161

PO008 
9.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

2007GR16

UPO001 
11.500.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας 

Αττικής 

2007GR161

PO006 
70.500.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

2007GR16

UPO002 
4.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

2007GR161

PO001 
50.000.000,00 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Κ.Α. 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
Ε.Π. 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση 
 70.000.000,00 

 

Σύμφωνα με την πορεία των εκταμιεύσεων και τις προβλέψεις υλοποίησης του Διαχειριστή του ταμείου, 

αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 το ποσό αυτό να μειωθεί τελικά  στα 195,2 εκ. ευρώ.  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Κ.Α. 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
Ε.Π. 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2007GR161

PO008 
35.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

2007GR161

PO008 
7.233.251,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2007GR16

UPO001 
10.960.873,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Αττικής 

2007GR161

PO006 
70.500.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

2007GR16

UPO002 
4.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

2007GR161

PO001 
50.000.000,00 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Ε.Π. 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
 17.504.494,00 

 

Στο ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE, από τον 11ο του 2009, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 6 προϊόντων 

συνολικού ύψους δ.δ. 210,3 εκ. €, τα οποία προωθήθηκαν στην αγορά μέσω ενδιάμεσων φορέων 

χρηματοδότησης (ΕΦΧ). Η επιλογή των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (ΕΦΧ), έγινε από τον 

Διαχειριστή του Ταμείου, με την διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με το Εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  Οι 

ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων ανά ΕΦΧ και Προϊόν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3 : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Τα 5 από τα προϊόντα αυτά αφορούν σε παροχή δανείων, ενώ το υλοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα 

Venture Capital. 

Από τα προϊόντα αυτά είχαν παραμείνει ενεργά στην αγορά μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος, το 

Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP_GC) με δεσμευμένο ποσό 100,88 εκ. € δ.δ. και τα 2 προϊόντα 

ICT-VC,( Seed capital και  Εarly stage VC), με δεσμευμένα ποσά 20,84εκ. € και 30,55 εκ. € δ.δ. αντίστοιχα. 

 Τα  προϊόντα Funded Risk Sharing (FRSP), Χορήγηση Μικροπιστώσεων,  Funded Risk Sharing for ICT (FRSP 

for ICT) και Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP_GC) αφορούσαν δάνεια επιχειρήσεων με ευνοϊκό 

επιτόκιο. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εντοπίστηκαν σημεία αδυναμιών από όλες τις 

εμπλεκόμενες πλευρές, που συνοψίζονται παρακάτω: 

 Αδυναμία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει πλήρως τα νέα εργαλεία λόγω και του 

ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος 

 Τομείς/κλάδοι της οικονομίας ή επιχειρήσεις έχουν καταστεί “non bankable” σαν αποτέλεσμα της 

κατάστασης της οικονομίας (π.χ. ICT) 

 Επενδυτική απροθυμία και μειωμένη ζήτηση λόγω της οικονομικής κατάστασης 

 Αδυναμία των επιχειρήσεων να προσκομίσουν επαρκείς εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων (FRSP 

προϊόντα) Ακριβό κόστος χρήματος σε προϊόντα εγγυήσεων 

 Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων 

 Οι δεσμευμένοι πόροι φαίνεται να υπερβαίνουν την ικανότητα της παραγωγικής βάσης να τους 

απορροφήσει στις δεδομένες οικονομικές συνθήκες και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα 

 Γραφειοκρατικές διαδικασίες χρηματοδότησης λόγω των απαιτήσεων  των διαρθρωτικών Ταμείων. 

 Καθυστέρηση της Ε.Ε. να προσαρμόσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στα ΜΧΤ (π.χ. επιλεξιμότητα 

κεφαλαίου κίνησης το 2012).  

 Αλληλοεπικάλυψη και ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων (π.χ. επανεκίνηση και JEREMIE FRSP) 

 Δέσμευση των πόρων χωρίς προηγούμενη εις βάθος ανάλυση από τους διαχειριστές των Ταμείων, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας και η διαφαινόμενη τότε 

κρίση.   

 Αδυναμία των διαχειριστών των Ταμείων να δείξουν ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις  

Προϊόν

Funded Risk 

Sharing Product for 

SMEs

Funded Risk 

Sharing Product for 

SMEs

Funded Risk 

Sharing Product for 

Microloans

Funded Risk 

Sharing Product for 

ICT

Funded Risk 

Sharing Product for 

ICT

Funded Risk 

Sharing Product for 

ICT

Funded Risk 

Sharing Product for 

Entrepreneurship

Funded Risk 

Sharing Product for 

Entrepreneurship

Funded Risk 

Sharing Product for 

Entrepreneurship

Funded Risk 

Sharing Product for 

Entrepreneurship

ΕΦΧ
Alpha Bank S.A., 

Greece

Νational Bank of 

Greece S.A., 

Greece, 

Alpha Bank S.A., 

Greece

Alpha Bank S.A., 

Greece

Νational bank of 

Greece S.A., 

Greece

Emporiki Bank 

S.A., Greece

Alpha Bank S.A., 

Greece

Eurobank Ergasias 

S.A., Greece

Νational bank of 

Greece S.A., 

Greece

Piraeus Bank S.A., 

Greece

Ημ. Σύμβασης 4/1/2011 3/2/2011 2/9/2011 17/10/2011 27/10/2011 31/10/2011 18/2/2015 28/12/2012 11/12/2013 27/11/2014

Προϊόν
Early Stage Risk Capital 

Instrument for ICT

Early Stage Risk Capital 

Instrument for ICT

Seed/TT Risk Capital 

Instrument for ICT

Seed/TT Risk Capital 

Instrument for ICT

ΕΦΧ

Elikonos JEREMIE GP, 

S.a.r.l., Luxembourg

Odyssey S.C.A. SICAR 

Luxembourg

Piraeus JEREMIE Technology 

Catalyst Management S.A., 

Athens, Greece

OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, 

Athens, Greece

Ημ. Σύμβασης 19/10/2012 15/3/2013 28/9/2012 26/11/2012
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 Έλλειψη διεύρυνσης του πελατολογίου τους από τις τράπεζες. Σε μεγάλο βαθμό, εξυπηρετούν και 

ανακυκλώνουν υφιστάμενους πελάτες που  είναι ήδη γνωστοί, οι οποίοι όμως έχουν πεπερασμένες 

δανειακές ανάγκες  

 Έλλειψη ουσιαστικής εκπαίδευσης "πώλησης" των προϊόντων ΜΧΤ στην πρώτη γραμμή των τραπεζών 

ώστε να εξυπηρετούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι αυτών. Περιορισμός της προώθησης σε διαφήμιση 

και εσωτερικές εγκυκλίους. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην υλοποίηση, πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών, 

αντίστοιχα από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές: 

 Συστηματική μηνιαία παρακολούθηση της πορείας υλοποίσης των ΜΧΤ 

 Μεταφορά πόρων ICT σε δράσεις κλασικής επιχειρηματικότητας στις 5 μεταβατικές Περιφέρειες 

 Προσπάθεια για περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών από πλευράς διαχειριστών  των ταμείων 

 Επιπλέον πίεση προς τις τράπεζες για πραγματική χρήση των ΜΧΤ σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους 

τους. 

 Προσπάθεια συνεργασίας με το ΥΠΟΙΚ για παροχή δυνατότητας έκδοσης ειδικού τύπου φορολογικής 

ενημερότητας (χωρίς παρακράτηση) για τις δράσεις ΜΧΤ 

 Προσωποποιημένη στήριξη των επιχειρήσεων (συνεργασία με επιμελητήρια, τράπεζες) 

 

Το ΠΕΠ Θεσσαλία-Ηπειρος-Στερεά Ελλάδα συμμετείχε στην υλοποίηση του ΜΧΤ JEREMIE με συνολική 

συνεισφορά 10.960.873 € τα οποία κατευθύνθηκαν αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση εργων στην 

περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.2    

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή του Ταμείου (Παράρτημα ΙΙ Έκθεσης Ολοκλήρωσης 

ΕΤαΕ) κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 από τους πόρους του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ χορηγήθηκαν δάνεια 

συνολικού ύψους 6.614.341 € ενώ δεν χρηματοδοτήθηκαν προιόντα Venture Capitals. Το σύνολο των 

τόκων που γεννήθηκαν ήτοι 2090 € δεν επανεπενδύθηκε. 

Ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε 68,9% παρά το γεγονός οτι ο αρχικός Π/Υ για δρασεις ΜΧΤ JEREMIE 

είχε ήδη μειωθεί με το αίτημα επιστροφών του 2015. Το σύνολο των χορηγηθέντων πόρων κατευθύνθηκε 

σε δράσεις δανειοδότησης ΜΜΕ ενώ το έργο που αφορούσε δράσεις ICT απεντάχθηκε έχοντας 

καταγράψει μηδενικές δαπάνες. 

Για αναλυτικά στοιχεία, βλ. τον Πίνακα 1.2 «Πράξεις ΜΧΤ» του Παραρτήματος 1. 

V. JESSICA 

Ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης 

Την 1 Ιουλίου 2010, η Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και η ΕΤΕπ σύναψαν Σύμβαση Χρηματοδότησης "… με σκοπό της 

σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κα τη συνομολόγηση των σχετικών με τη διακυβέρνησή του 

κανόνων" για συνολικό ποσό των €258 εκ., τα οποία συνεισέφεραν 6 ΕΠ και 13 Άξονες Προτεραιότητας, 

όπως περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1 – Κατανομή των συνεισφορών του ΤΧ JESSICA μεταξύ των διαφορετικών ΕΠ/ΑΠ  

                                           
2
 Απο τα ΠΕΠ χρηματοδοτήθηκαν δράσεις στις περιφέρειες phasing in και phasing out. Οι δρασεις ΜΧΤ Jeremie στις 8 περιφέρειες 

σύγκλισης χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΕ. 
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Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Ενδεικτικοί Κωδικοί 

Θεματικής 

Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας Ποσό (€) 

Θεσσαλία – Στερεά 

Ελλάδα – Ήπειρος 

61 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΑΠ 4) 
20.000.000 

61 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΠ 5) 
40.000.000 

61 
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΠ 6) 
15.000.000 

Σύνολο     75.000.000 

 

Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης ήταν τρία έτη από τη σύναψή της, δηλαδή έως τις 30 

Ιουνίου 2013, ενώ η ημερομηνία αυτή επεκτάθηκε δύο φορές, αρχικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στη 

συνέχεια έως τις 31 Μαρτίου 2017. 

Με την αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/20-8-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 

'Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA'", όπως ισχύει, εκχωρήθηκαν πόροι από τους προαναφερθέντες Άξονες 

Προτεραιότητες των ΕΠ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και εντάχθηκαν οι σχετικές πράξεις στα οικεία ΕΠ. Στο 

πλαίσιο της ανωτέρω ΚΥΑ συστάθηκε Επενδυτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση 

Χρηματοδότησης) για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και το συντονισμό της εφαρμογής της 

πρωτοβουλίας JESSICA. Επιπλέον, ορίστηκε ότι η ΕΥΣΕ εκτελεί καθήκοντα ΔΑ για τις ανωτέρω πράξεις. 

Επιλογή του διαχειριστή του ΤΧ JESSICA, των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και των Τελικών 

Αποδεκτών 

Επιλογή διαχειριστή ΤΧ JESSICA (ETEπ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2016 του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2006, 

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 

ανατέθηκε στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, απευθείας σύμβαση. 

Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης 

Η επιλογή των ΤΑΑ εκτελέστηκε από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Επιλογής ΤΑΑ 

και το εγχειρίδιο των διαδικασιών JESSICA, τα οποία έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λήψης 

αποφάσεων της ΕΤΕπ. Πριν την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης είχε προηγηθεί η έγκρισή της από το 

Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧ JESSICA, ενώ τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είχαν εγκριθεί από τις 

Επιτροπές Παρακολούθησης των συνεισφερόντων ΕΠ. 

Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011 και διαρθρώθηκε σε τρεις ομάδες που χωρίστηκαν σε 

επιμέρους δέκα συνολικά ενότητες (Lots), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. Οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλλουν μία προσφορά για 3 έως 8 ενότητες για το σύνολο του 

διαθέσιμου ποσού, και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανομή των πόρων του ΤΧ JESSICA μεταξύ των 

ελληνικών περιφερειών και η κατάλληλη διάρθρωση των πόρων μεταξύ των ΤΑΑ, οι υποψήφιοι 

μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για 1 ενότητα κατά μέγιστο από την ομάδα Α και κατ’ ελάχιστον 

για 1 ενότητα από την Ομάδα Β και 1 ενότητα από την Ομάδα Γ. Οι υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονταν να 
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υποβάλλουν πρόταση για καμία ενότητα της Ομάδας Α, μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση για 1 

ενότητα μόνο. 

Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες υπεγράφησαν στις 09.02.2012. 

Πίνακας 2 – Διάρθρωση της Πρόσκλησης 

Ενότητες 

Μέγιστο 

Διαθέσιμο Ποσό 

(€) 

ΕΠ 

Προς διάθεση 

Περιφέρεια Ποσό (ΕΥΡΩ) 

Ομάδα A 

Ενότητα 3 40.000.000 
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - 

Ήπειρος 

Στερεά Ελλάδα 
40.000.000 

Ομάδα B 

Ενότητα 5 30.000.000 
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - 

Ήπειρος 

 

Ήπειρος 
15.000.000 

Ομάδα Γ 

Ενότητα 7 20.000.000 Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - 

Ήπειρος 
Θεσσαλία 20.000.000 

Ενότητα 10 10.000.000 
Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη  

Ανατολική 

Μακεδονία & 

Θράκη 

Βόρειο Αιγαίο 

Ήπειρος 

Δυτική Ελλάδα 

Ιόνια Νησιά 

Θεσσαλία 

Πελοπόννησος 

Κρήτη 

10.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 85.000.000 

Επιλογή Τελικών Αποδεκτών 

Η επιλογή των Τελικών Αποδεκτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονταν 

στις προσκλήσεις των ΤΑΑ για την επιλογή Έργων Αστικής Ανάπτυξης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το 

Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των ΤΑΑ ενώ αναρτήθηκαν και 

σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα του ΤΧJE οι οποίοι παρέπεμπαν στις σχετικές ιστοσελίδες των ΤΑΑ. 

Συνοπτικά, η διαδικασία επιλογής έργων από τα ΤΑΑ βασίστηκε σε μία προσέγγιση δύο σταδίων: 

1. Αξιολόγηση κριτηρίων επιλεξιμότητας (π.χ. συνεισφορά στους στόχους των ΕΠ/ΑΠ, συμβολή σε 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, κλπ.)· 

2. Αξιολόγηση επενδυτικών/χρηματοοικονομικών κριτηρίων βιωσιμότητας και όρων και προϋποθέσεων 

της σχετικής Επενδυτικής Συμφωνίας (Term-sheet). 

Πριν τη σύναψη οιασδήποτε Επενδυτικής Συμφωνίας και σε κάθε ένα στάδιο αξιολόγησης, οι διαδικασίες 

των ΤΑΑ προέβλεπαν ένα όργανο λήψης αποφάσεων (τη λεγόμενη «Επενδυτική Επιτροπή»), το οποίο 

ενέκρινε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, καθώς επίσης και τους όρους 

και προϋποθέσεις επένδυσης σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα έργα.  

Τύποι χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Οι επενδύσεις των ΤΑΑ σε Τελικούς Αποδέκτες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή μακροπρόθεσμων 

δανείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ΤΑΑ, η μεσοσταθμική διάρκεια των 

δανείων ανέρχεται σε 16,6 έτη ενώ το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα με την κερδοφορία του κάθε έργου. 
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Αναλήψεις κεφαλαίων από το ΤΧ JESSICA και παραγόμενοι τόκοι 

Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΔΑ κατά τη διάρκεια του 2015 και του 

πρώτου εξαμήνου του 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο αποδεσμεύσεις, με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν 

συνολικά €144,9 εκ. από το ΤΧ JESSICA και επεστράφησαν στη ΔΑ. Από το ποσό αυτό στο ΠΕΠ Θεσσαλία – 

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος αναλογούσαν περίπου €52,5 εκ. 

Επιπλέον, οι τόκοι που παρήχθησαν από το κεφάλαιο που συνεισέφερε το ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα 

– Ήπειρος στο ΤΧ JESSICA και αναλογούν στη συνδρομή του ΕΤΠΑ ανέρχονται στο ποσό των €915.000 

περίπου, το οποίο -σε εφαρμογή της κανονιστικής πρόβλεψης- αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη του 

εργαλείου, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε. 

Αποτίμηση της συνεισφοράς του ΤΧ JESSICA στους στόχους του ΕΠ 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος υλοποιήθηκαν με κεφάλαια του ΤΧ JESSICA και 

συνεισέφεραν στους στόχους του ΕΠ τα ακόλουθα έργα: 

ΑΠ 4 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: 

1. Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 

5.25MW στα Φάρσαλα (πόροι ΤΧ JESSICA €10.500.000) 

2. Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 

1.45MW στα Φάρσαλα (πόροι ΤΧ JESSICA €3.330.000) 

3. Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1MW 

στην Πύλη (πόροι ΤΧ JESSICA €3.725.000) 

Τα έργα εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ 4: 

 Προστασία, βελτίωση και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος 

και βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων· 

 Βελτίωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και βελτίωση της απασχόλησης. 

δεδομένου ότι συμβάλλουν στην: 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 

 Ενίσχυση οικονομικής θέσης του Δήμου (λαμβάνει το 3% των εσόδων πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος) 

 Διατήρηση της ποιότητας των εδαφών χάρη στο παραγόμενο οργανικό λίπασμα 

 Ενίσχυση της απασχόλησης 

 Αειφόρος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων εκτρεφόμενων ζώων· 

 Δυνατότητα αξιοποίησης θερμικής ενέργειας για την τηλεθέρμανση των παρακείμενων κοινοτήτων 

 Διαχείριση ληγμένων τροφίμων (ρυπαίνουν αστικό και περιαστικό χώρο) 

ΑΠ 6 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Πολυδύναμο κέντρο ευεξίας αθλητισμού και αναψυχής (πόροι ΤΧ JESSICA €1.050.000) 

Το έργο εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ 6: 

 Προστασία του περιβάλλοντος· 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής· 

 Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας· 
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 Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση· 

 Αύξηση προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία· 

 Αύξηση της απασχόλησης· 

 Προώθηση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας· 

 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

δεδομένου ότι συμβάλλει στην: 

 Περαιτέρω αναβάθμιση, μέσω της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου, της αναπτυσσόμενης γύρω 

περιοχής του καθιστώντας την ελκυστική για τους υπάρχοντες κατοίκους αλλά και για νέους, 

 Συμπλήρωση των λοιπών δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου μέσω του συνδυασμού ήπιας 

μορφής άθλησης με τη σωματική υγεία και ευεξία, 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

 Δημιουργία προστιθέμενης αξίας, 

 Νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο λειτουργίας. 

Πολιτική Εξόδου από το ΤΧ JESSICA όσον αφορά στη συνεισφορά από τα συμμετέχοντα ΕΠ και κανόνες 

εκκαθάρισης του ΤΧ JESSICA 

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Παραρτήματος Δ3 της Σύμβασης Χρηματοδότησης της 17 Δεκεμβρίου 

2015, οι αποπληρωμές: 

«…δύνανται: 

 να επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA μέσω ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών φορέων υπέρ Έργων Αστικής Ανάπτυξης, 

 να επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή προς επένδυση από αυτήν σε άλλα Χρηματοδοτικά 

Εργαλεία ή άλλως, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις Αναθεωρημένες 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του 

Κανονισμού (EC) 1083/2006. 

Επιπλέον, τα ΤΑΑ δύνανται, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που ενδέχεται 

να περιλαμβάνουν την απόδοση, να επανεπενδύουν κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε αυτά από 

Έργα Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική τους. 

Αυτές οι επιλογές δεν θα θεωρούνται εξαντλητικές, αλλά παρέχονται μόνο ως παραδείγματα δυνατών 

λύσεων». 

Επιπλέον, στο ίδιο Παράρτημα προβλέπεται ότι: «Η τελική απόφαση όσον αφορά τις εν λόγω επιλογές θα 

ληφθεί 2 μήνες προ της τελευταίας ημερομηνίας εκταμίευσης που προβλέπεται στην Επιχειρησιακή 

Συμφωνία με το σχετικό ΤΑΑ». 

Τέλος, το Άρθρο 14.1 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης προβλέπει ότι η συμφωνία: «…παραμένει σε ισχύ 

έως την ημερομηνία έκδοσης της τελικής έκθεσης σχετικά με τα Συμμετέχοντα ΕΠ […]. Εντός του εξαμήνου 

πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν, προκειμένου να 

                                           
3
 Πολιτική Εξόδου από το Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA όσον αφορά τη συνεισφορά από το/τα συμμετέχον/-τα ΕΠ και Κανόνες 

Εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA. 
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συμφωνήσουν σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης για 

επιπρόσθετη περίοδο την οποία θα συμφωνήσουν». 

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η απόφαση σχετικά με την πολιτική εξόδου και η 

συμφωνία σχετικά με την παράταση (ή την εκκαθάριση) παρέμεναν σε εκκρεμότητα, ενώ η θητεία του 

Επενδυτικού Συμβουλίου του ΤΧ JESSICA έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Περιγραφή δυσκολιών / προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης JESSICA 

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που παρέμειναν δεσμευμένα στο ΤΧ JESSICA – σε 

συνέχεια των σχετικών αποδεσμεύσεων – αξιοποιήθηκαν, το ΤΧ JESSICA έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά 

ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με: 

 Την παρατεταμένη οικονομική κρίση· 

 Τον πιλοτικό χαρακτήρα του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη· 

 Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων 

τους. 

A. Παρατεταμένη οικονομική κρίση 

Τα τελευταία οκτώ χρόνια συνθέτουν μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα η οποία οφείλεται 

στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών και η οποία κατέστησε αναγκαία τρία προγράμματα 

οικονομικής προσαρμογής.  

Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 (έτος συγκρότησης του ΤΧJE) το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 22% ενώ ο 

ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ο οποίος αντανακλά την επενδυτική δραστηριότητα στη 

χώρα) μειώθηκε κατά περίπου 49% (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή). 

Γράφημα 1 – Εξέλιξη ΑΕΠ και ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 2010-2015 

 

* Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Οι Ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν υπό δριμεία και σχεδόν αδιάκοπη πίεση κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Αυτό ήταν αποτέλεσμα: α) της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 η οποία οδήγησε σε 
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υπέρογκες ζημίες για τις τράπεζες αποδυναμώνοντας την κεφαλαιακή τους βάση, β) της αύξησης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της επιδείνωσης των θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, 

κατανάλωση, επενδύσεις κλπ) η οποία οδήγησε σε διαγραφές και κατέστησε απαραίτητη την εγγραφή 

πρόσθετων προβλέψεων και επομένως δημιούργησε την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια για να 

καλυφθούν οι ζημίες αυτές, γ) της τροφοδοτούμενης από την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα 

απόσυρσης αποταμιεύσεων, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των τραπεζών 

και αύξησε την εξάρτησή τους από έκτακτα μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως: i) τον 

ακριβό μηχανισμό Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (ELA) και ii) την τραπεζική αργία και την επιβολή 

ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στα μέσα του 2015. Όλα τα ανωτέρω κατέστησαν αναγκαία τη μαζική 

συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και τρεις γύρους ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων Ελληνικών 

συστημικών τραπεζών (τρεις από τις οποίες είναι ΤΑΑ κάτω από το ΤΧ JESSICA), κατά τη διάρκεια τριών 

διαδοχικών ετών με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα στο τέλος του 2015. 

Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τη ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο 

του TX JESSICA με την ιδιότητά τους ως τα όργανα λήψης αποφάσεων, πρότεινε μέτρα τα οποία: α) 

διασφάλισαν την ομαλή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, και β) εισήγαγαν ένα μηχανισμό 

αυστηρού ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΤΑΑ κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αυτών των μέτρων ήταν: 

 Αναστολή της συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία (λόγω 

των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχή του στο PSI, 

επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως τη δυνατότητά του να παρέχει τη συμφωνημένη 

συγχρηματοδότηση) ενώ η Παγκρήτια ενέργησε αυτόνομα, ως ΤΑΑ, και έφερε εις ολόκληρο όλες 

τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Επιχειρησιακή Συμφωνία (βλ. επίσης τις 

ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΤΕπ για τα έτη 2012 και 2013)· 

 Εφαρμογή μηχανισμού υποβολής μηνιαίων αναφορών (πέρα από τις αναφορές που προβλέπουν 

οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες) με τις οποίες τα ΤΑΑ παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 

την πρόοδο των εξεταζόμενων έργων, τα οποία επίσης παρουσιάζονταν στο Επενδυτικό 

Συμβούλιο του ΤΧJE σε τακτική βάση· 

 Εφαρμογή μηχανισμού αυστηρού ελέγχου των εκταμιεύσεων προς τα ΤΑΑ στη βάση των 

χρηματοδοτικών αναγκών των έργων· 

 Προσαρμογή των αμοιβών των ΤΑΑ ώστε να αντανακλούν τις επιδόσεις τους (δηλ. υπογραφές και 

εκταμιεύσεις προς τα Έργα Αστικής Ανάπτυξης)· 

 Η ΔΑ αξιοποίησε πλήρως την ευχέρεια που της έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 να παρατείνει τις 

προθεσμίες εκταμίευσης μετά το 2015, ενώ για να διατηρήσει στενό έλεγχο, αυτές οι παρατάσεις 

παρέχονταν ανά έργο. 

B. Ο πιλοτικός χαρακτήρας του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη 

Το JESSICA ήταν μία πιλοτική πρωτοβουλία και ως τέτοια αντιμετώπισε δυσκολίες που απορρέουν από 

ασάφειες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (το οποίο είχε διαμορφωθεί κυρίως για καθεστώτα 

                                           
4 Η τροποποίηση της Απόφασης C(2013) 1573 σχετικά με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για το κλείσιμο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής (2007 - 2013), παρείχε συγκεκριμένες ευελιξίες αναφορικά με την παράταση της περιόδου επένδυσης / εκταμίευσης των πόρων JESSICA 

και μετά το 2015, έτσι ώστε σε ορισμένα έργα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς (που σχετίζονται με την ωριμότητα 

ή άλλους περιορισμούς) να δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζονται οι εκταμιεύσεις και μετά το 2015, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα απορρόφησης 

των πόρων στο επίπεδο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου. 
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επιχορήγησης), καθώς επίσης και από τη δυσκολία κατανόησης από τους εμπλεκόμενους φορείς της 

φιλοσοφίας και των οφελών της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2010 – Μαΐου 2011, η ΔΑ και η ΕΤΕπ 

οργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιφέρειες ώστε να πληροφορήσουν τις Ενδιάμεσες ΔΑ, τις 

δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλογικά όργανα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές 

επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον τρόπο λειτουργίας 

του JESSICA και την πρόοδο εφαρμογής του στην Ελλάδα. 

Εκτός από τα ανωτέρω, η ΕΤΕπ ανέπτυξε μία ειδική ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες του ΤΧ JESSICA 

(www.jessicafund.gr). Η ιστοσελίδα παρέχει ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομοθεσία για το 

JESSICA, αξιολογήσεις και άλλες μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα, νέα 

σχετικά με την πρόοδο του ΤXJE και τα οποία αφορούσαν την επιλογή των ΤΑΑ και Έργα Αστικής 

Ανάπτυξης.  

Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, πέρα από την έκδοση από τη ΔΑ (το 2010) των 

κατευθυντήριων γραμμών για τη σύνταξη των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης 

(«ΟΣΑΑΑ») και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί σε όλες τις Περιφέρειες, 

η ΔΑ, με τη συνδρομή της ΕΤΕπ, εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο (με ημερομηνία 9 Απριλίου 2012) προς τις 

Ενδιάμεσες ΔΑ των αντίστοιχων ΕΠ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την παροχή 

ερμηνευτικών οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του JESSICA. Σε 

συμφωνία με τους εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η Εγκύκλιος έθεσε ένα σύνολο κριτηρίων 

που οφείλουν τα ΟΣΑΑΑ να πληρούν, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο αστικού σχεδιασμού στην 

Ελλάδα. Η Εγκύκλιος παρείχε τόσο στα ΤΑΑ, όσο και στους τελικούς δικαιούχους ένα σαφές πλαίσιο, 

ιδιαίτερα στις Περιφέρειες όπου τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί. 

Γ.  Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων 

τους 

Το JESSICA απευθύνεται σε πολύπλοκα έργα σημαντικού μεγέθους, με υψηλές απαιτήσεις σε ότι αφορά 

τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασμό τους, πολυδιάστατες και χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας 

καθώς επίσης σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου προέκυψε 

ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν την τεχνική δυνατότητα να ωριμάσουν έγκαιρα τα έργα 

τους, ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση. Σε σχέση με την 

τελευταία επισήμανση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και 

ικανότητες για να επιδιώξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να απελευθερώσουν τμήμα των 

πόρων τους και να μεταφέρουν συγκεκριμένους κινδύνους των έργων σε ιδιώτες συνεργάτες.  

Στην προσπάθεια κάλυψης αυτών των κενών πληροφόρησης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ΔΑ και το 

Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE έδωσαν την εντολή στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του 

ΤΧJE, να αναθέσει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες στόχευαν στα εξής:  

1. Στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» επιτάχυνσης της εφαρμογής Έργων Αστικής Ανάπτυξης για 

την επίτευξη των χρονικών στόχων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι βασικές περιοχές που 

διερευνήθηκαν από αυτή τη μελέτη ήταν:  

 Καθορισμός και ποσοτικοποίηση, του χρονικού πλαισίου που απαιτείται για την ωρίμανση 

(λήψη όλων των αδειών που απαιτούνται) ορισμένων τύπων Έργων Αστικής Ανάπτυξης. 

 Εντοπισμός των βασικών περιορισμών (θεσμικών, διοικητικών, φορολογικών κτλ.) οι οποίοι 

ενδέχεται να εμποδίζουν την έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης. 

http://www.jessicafund.gr/
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 Καθορισμός και ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου αυτών των περιορισμών στην έγκαιρη 

υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης. 

 Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την υπέρβαση των εντοπισμένων περιορισμών και υποβολή 

προτάσεων, όπου είναι απαραίτητο, νομοθετικών παρεμβάσεων που δύνανται να 

επιταχύνουν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα. 

Τα κυριότερα ζητήματα που ανέκυψαν από τη μελέτη αφορούσαν στις καθυστερήσεις που προκύπτουν 

εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυδιάσπασης των εμπλεκομένων υπηρεσιών αδειοδότησης των Έργων 

Αστικής Ανάπτυξης καθώς και των χρονοβόρων διαδικασιών αλλαγής των χρήσεων γης (ένα σημαντικό 

ζήτημα ιδιαιτέρα σε περιπτώσεις αναπλάσεων εγκαταλελειμμένων βιομηχανοστασίων).  

Οι προτάσεις του συμβούλου υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των έργων JESSICA στο Νόμο «Fast 

track» (σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων) και την ενεργοποίηση των Σχεδίων 

Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων («ΣΟΑΠ») σύμφωνα με το Ν. 2508/97. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ 

μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης. Η 

ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το σύμβουλο και τη ΔΑ, προέβη σε διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την 

ενεργοποίηση των ΣΟΑΠ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του JESSICA. 

Και οι δύο προτάσεις υιοθετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο Ν. 3894/2010 σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (“Fast track”) 

τροποποιήθηκε, με σκοπό να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων έργων ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται επίσης έργα JESSICA με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. Ευρώ. Κατά 

συνέπεια, κατόπιν της ψήφισης της τροποποίησης του Νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 

10 Απριλίου 2012, οι διαδικασίες «Fast track» μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε έργα JESSICA, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησής τους. 

 Στις 24 Απριλίου 2012, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΟΑΠ. Η 

εφαρμογή των ΣΟΑΠ, όπως προβλέπεται στο Ν. 2508/97, μπορεί να επιταχύνει την αδειοδότηση 

των έργων αστικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια, ιδιαιτέρως σε 

περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων. 

2. Έκδοση οδηγού σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, ο οποίος στόχευε: 

i. Να εντοπιστούν οι εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

ii. Να καθοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών και  

iii. Να εκτιμηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι πιθανοί κίνδυνοι για κάθε περίπτωση. 

Μετά από διαβούλευση του οδηγού με τη ΔΑ και τα ΤΑΑ, ο οδηγός αναρτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 

2012 στην ιστοσελίδα του ΤΧ JESSICA ώστε να είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης 

Ως μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του ΤΧ JESSICA σύμφωνα και με τον όρο 10.3 των 

Επιχειρησιακών Συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, η ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως 

διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, πραγματοποίησε επιτόπου επισκέψεις παρακολούθησης στην Επενδυτική 
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Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Παγκρήτια Τράπεζα με 

την ιδιότητά τους ως ΤΑΑ. Σε συνέχεια της αποδέσμευσης των κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε, η 

Eurobank, σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως ΤΑΑ και επομένως δεν αποτελούσε αντικείμενο 

επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης (επίσης η Eurobank δεν σύναψε καμία δανειακή σύμβαση με 

κανέναν φορέα έργου). 

Οι επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης έλαβαν χώρα στις 9 Μαΐου 2016 στις εγκαταστάσεις της ΕπΤΕ, 

στις 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ, στις 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και 

στις 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Παγκρήτιας. 

Το αντικείμενο των επισκέψεων εστιάστηκε στις ακόλουθες περιοχές:  

 Διαδικασία επιλογής και έγκρισης Έργων Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβανομένης της συμμετοχής 

των Ανεξάρτητων Εκτιμητών 

 Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΤΑΑ· 

 Επιλεξιμότητα δαπανών – περιλαμβανομένων ελέγχων τιμολογίων που συνδέονται με τη 

χρηματοδότηση του κάθε έργου· 

 Συγχρηματοδότηση. 

Περίπου μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη, η ΕΤΕπ επικοινώνησε σε όλα τα ΤΑΑ τις πληροφορίες που θα 

έπρεπε να έχουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον περιορισμένο αριθμό έργων που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ΤΑΑ, εξετάστηκε το 100% 

των έργων. 

Όλα τα ΤΑΑ είχαν διαθέσιμους όλους του φακέλους έργων, οι οποίοι ήταν σχεδόν πλήρεις και απεικόνιζαν 

κατανοητά ολόκληρο τον κύκλο των έργων, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούνται 

με το σωστό τρόπο. Το προσωπικό των ΤΑΑ ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικό στους εκπροσώπους της ΕΤΕπ που 

πραγματοποίησαν την επίσκεψη και απάντησαν με λεπτομέρειες όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τους 

τελευταίους. 

Από τη συνολική αξιολόγηση των ΤΑΑ δεν προέκυψαν σημαντικές ελλείψεις, εάν και εντοπίστηκαν μερικές 

περιοχές βελτίωσης. 

Δραστηριότητες Ελέγχου 

Εξωτερικός Έλεγχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΤΧ JESSICA ελέγχθηκαν 

από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Οι γνωμοδοτήσεις του εξωτερικού ελεγκτή που εκδόθηκαν για 

όλα τα χρόνια ήταν χωρίς επιφυλάξεις.  

Ο τελευταίος εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ΤΧ JESSICA για το έτος 2015 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εκδόθηκαν στις 31 Μαΐου 2016. Η 

γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή ήταν απαλλακτική, και επομένως οι λογαριασμοί ήταν 

απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες.  

Έλεγχοι από τρίτους 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΤX JESSICA έλαβαν χώρα αρκετοί έλεγχοι από διαφορετικά όργανα ελέγχου: 

 Έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2011· 

 Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2012· 

 Έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015· 
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 Επαλήθευση της ΔΑ. 

Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα κυρίως στο επίπεδο του ΤΑΑ και έργων. Ωστόσο, οι ελεγκτές από το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισκέφθηκαν την ΕΤΕπ στις 20 Μαΐου 2015 στο πλαίσιο ελέγχου της 

«Αποδοτικότητας των Χρηματοοικονομικών Μέσων, ως μηχανισμού χορήγησης της χρηματοδότησης της 

ΕΕ στους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για τις 

μεταφορές και την ενέργεια». Για το συγκεκριμένο αυτό έλεγχο, ζητήθηκε από την ΕΤΕπ να συμπληρώσει 

on-line ερωτηματολόγιο. Η ειδική έκθεση με Αρ. 19/2016 εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου 2016. Δεν υπήρξε ειδική 

αναφορά για το ΤΧ JESSICA στη συγκεκριμένη έκθεση.  

Στη συνέχεια αιτήματος της ΔΑ, η ΕΤΕπ οργάνωσε μία ειδική εντολή Συμφωνημένων Διαδικασιών για το 

κλείσιμο. Η τελική έκθεση παραδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς σημαντικά ευρήματα. 

Επιτόπιες Επαληθεύσεις Δ/Α 

Η Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

τύπου JESSICA (Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ, Διαδικασία ΙΙΙ,2 και 3) πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις 

χωρίς τον εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων σε δράσεις JΕSSICA τόσο σε επίπεδο Ταμείου/ΕΤΕπ όσο και 

ειδικότερα σε: 

α. επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στο Ε.Π. Αττικής,  

β. επίπεδο ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ,  

γ. επίπεδο ΤΑΑ/Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ  

δ. επίπεδο ΤΑΑ/Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για έργα που εμπίπτουν στο ΕΠ ΚΝΑ. 

Επιπλέον, η ΕΔΕΛ διενήργησε έλεγχο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Δ/Α ( Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄) και εν συνεχεία σε επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς, 

χωρίς ουσιαστικά ευρήματα και με τέτοιο βαθμό επίτευξης των ελεγκτικών στόχων ώστε να 

συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα η καλή λειτουργία του συστήματος και των φορέων. 

  

4.5 Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού  25 έως 50 εκ. €. 

Στο ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ δεν υπάρχουν ενταγμένα περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού 25 έως 50εκ ευρώ  

 

4.6 Απολογισμός δράσεων Τεχνικής Βοήθειας 

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Θεσσαλίας 

Η ενεργοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας έλαβε χώρα το έτος 2009 με έκδοση σχετικών 

προσκλήσεων. Το Έτος 2010 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση - (αρ.πρ. 51540/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ 12-11-2010, 

ΦΕΚ 1856/ Τ.Β/ 26/11/2010) – που αφορούσε στον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής 

Υποστήριξης της Εφαρμογής, στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης τους και στη διαδικασία αναθέσεων 

ενεργειών τεχνικής υποστήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών, που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4/2002, για την 

βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όπως επικαιροποιήθηκε και εφαρμόστηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η 

ΕΥΔΕΠΠΘ συνέτασσε Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και επικαιροποιήσεις του, προκειμένου μετά την 

έγκρισή τους να υλοποιήσει τις σχετικές δράσεις. Η ύπαρξη πόρων Τεχνικής Βοήθειας στο Πρόγραμμα, 

κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθόσον υποστηρίζει και αντιμετωπίζει τα θέματα που προέκυψαν κατά 

την ενεργοποίηση και υλοποίηση αυτού.   
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Στον Άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση 

του Προγράμματος, στο μέρος που αφορά στη Θεσσαλία. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας 

αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια και 

καλύπτει, μεταξύ των άλλων, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, την αξιολόγηση καθώς και την απαραίτητη ενημέρωση και δημοσιότητα. 

Η ενεργοποίηση του Άξονα 10 έλαβε χώρα το έτος 2009 με έκδοση σχετικών προσκλήσεων και 

ολοκληρώθηκε το 2016, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την εκπόνηση μιας σειράς επιχειρησιακών 

σχεδίων, ερευνών και μελετών για την υποστήριξη υλοποίησής του, καθώς και την προετοιμασία της 

Π.Π.2014-2020 και συσχετιζόμενων με το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 στρατηγικών σχεδίων (ενδεικτικά η 

αξιολόγηση – ΣΜΠΕ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, μελέτη του ΠΕΣΔΑ, Αντιμετώπισης της Φτώχειας, 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης κ.α.). Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις υποστήριξης της 

ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος, τομέων του, έργων του και Δικαιούχων, καθώς και 

λοιπές δραστηριότητες. Οι ενέργειες Δημοσιότητας αναφέρονται διακριτά σε επόμενη ενότητα. 

Οι πράξεις που υλοποιήθηκαν στο  πλαίσιο του Άξονα 10 είναι 53. Επίσης, στο πλαίσιο εξυγίανσης του 

Προγράμματος και για διαχειριστικούς λόγους, 2 πράξεις που ξεκίνησαν την υλοποίησή τους στο πλαίσιο 

του Άξονα 10, αφαιρέθηκαν από το Πρόγραμμα.  

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας 

Οι δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτήθηκαν από τον Άξονα 11 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, η δημόσια δαπάνη του  οποίου ανέρχεται σε 1.968.361,46 € με ποσοστό κοινοτικής 

συνδρομής 100%.  

Μέσω του Άξονα αυτού υλοποιήθηκαν δράσεις από την ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας,  μέχρι του ποσού που της 

είχε εκχωρηθεί, για τη στήριξη του Προγράμματος, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των 

Δικαιούχων, για την επικοινωνία του Προγράμματος και την  δημοσιοποίηση της στήριξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και για την προετοιμασία της  Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

Στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, οι δαπάνες μισθοδοσίας 

στελεχών που ασχολήθηκαν με την υποστήριξη του ΕΠ ανήλθαν σε 73.418,95 Ευρώ. 

Επιπλέον πράξεις Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ αφορούσαν σε οργάνωση 

εκδηλώσεων, συμβούλους υποστήριξης, την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ, δημοσιότητα-προβολή-

πληροφόρηση 2013-2015 και συμβούλους για την σύνταξη των προκαταρκτικών μελετών της ΠΠ 2014-

202σε σχέση με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, την διάγνση αναγκών αγοράς εργασίας, την χωρική 

ανάπτυξη, την στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης κλπ  
 

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Ηπείρου 

Οι δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτήθηκαν από τον Άξονα 12 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, η δημόσια δαπάνη του  οποίου ανέρχεται σε 3.073.800€ με ποσοστό ενωσιακής 

συνδρομής 100%.  

Μέσω του Άξονα αυτού υλοποιήθηκαν δράσεις από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Ηπείρου,  μέχρι του ποσού 

που της είχε εκχωρηθεί, για τη στήριξη του Προγράμματος, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των 

Δικαιούχων, για την επικοινωνία του Προγράμματος και την  δημοσιοποίηση της στήριξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και για την προετοιμασία της  Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

Το 2010 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/τΒ/26-11-2010) – 

που αφορά στον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, στη 

διαδικασία υποβολής και έγκρισης τους και στη διαδικασία αναθέσεων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης 
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των Ειδικών Υπηρεσιών, οι οποίες εφαρμόζουν το Π.Δ. 4/2002, όσον αφορά στην βελτίωση των 

διαδικασιών υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 

2007-2013. 

Από το 2009 έως και το 2013 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού τα 

Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Οι σημαντικότερες δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας που υλοποίησε η ΕΔΑ Ηπείρου αφορούν: 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης, παρακολούθησης & 

ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος για την Ήπειρο  

Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρειας Ηπείρου  

Μελέτες ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης περιοχών για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αγροτικής 

αναγέννησης στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών  

Σύμβουλοι – εμπειρογνώμονες  

Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου, ενός σημαντικού έργου 

οδοποιίας για τηνπεριοχή των Ιωαννίνων 

 

 ΕΠΑΕ 

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εξειδικεύτηκαν με βάση την Υ.Α 1540/ΕΥΣΑΠ3628/12/11/2010 (ΦΕΚ 

1856/Β΄/26.11.2010) η οποία έδωσε κατευθύνσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών. 

Με τις εγκρίσεις των ετήσιων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ από το 2007 έως και το 

2015, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΦΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών και στη 

διενέργεια αναγκαίων μελετών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων που προκηρύσσονταν και 

υλοποιούνταν στους τομείς έρευνας, ενέργειας, τουρισμού, μεταποίησης εμπορίου και καταναλωτή, 

καθώς και στην προβολή αυτών. 

 

 ΕΦΔ ΜΟΔ 

Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) δημιούργησε ένα καινοτόμο «εργαλείο» παροχής 

οριζόντιας τεχνικής βοήθειας σε θέματα που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό των φορέων που ενισχύονται. Σκοπός ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων 

για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για 

ωρίμανση έργων, εκπόνηση μελετών, υποβολή φακέλων στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση πράξεων κλπ.  

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΜΟΔ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου» με την υπ΄αριθμ. 

16977/ΕΥΣ2383/09.04.2012 υπουργική απόφαση για δημόσια δαπάνη προϋπολογισμού 1.250.000€ με την 

οποία εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης για την κάλυψη με τεχνική βοήθεια των δικαιούχων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκδόθηκε σχετική Πρόσκληση για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Δήμοι) που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν συντέλεσαν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

αφορούν έργα: αστικών αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, εξοικονόμησης, οδοποιίας κλπ. 
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Από το σύνολο των 25 ενταγμένων πράξεων, οι 23 πράξεις ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό υλοποίησης 100% 

και 2 πράξεις απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους. 

 ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στο πλαίσιο του άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Ε.Π Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας 

υλοποιήθηκαν πράξεις συνολικής Δημόσιας δαπάνης που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 

228.331,27 € με δικαιούχους: την ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ, τις Δομές στήριξης: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και από λοιπούς δικαιούχους για υποστήριξη 

υλοποίησης κυρίως δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης :Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων,Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα  , Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου. 

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ., ως δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσα από την υλοποίηση πράξεων 

τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό 

ποσού 67.215,16 €, υποστηρίχτηκε στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο, καθώς και σε δραστηριότητες όπως 

κατάρτιση-εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για 

την υλοποίηση των προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης . 

 

4.7 Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

 

 Εθνική Αρχή Συντονισμού 

Η αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

(ΕΑΣ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο 

Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα, έγινε και παρατίθεται πιο κάτω, από την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού (ΕΑΣ) / Μονάδα Γ΄- ΕΥΣΣΑ. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ενός πίνακα καταγραφής 

απολογιστικών στοιχείων των δράσεων Π&Δ εθνικής εμβέλειας για την προβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο 

σύνολό του, κατά την εν λόγω περίοδο και εμπλουτίστηκαν μέσω της ποιοτικής αποτίμησης του έργου 

καθώς και των Ετήσιων Εκθέσεων της περιόδου 2007-2013.  

 

Το πλαισιο της επικοινωνίας των διαρθωτικών ταμείων 

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) μέσω της Μονάδας Γ΄της ΕΥΣΣΑ, διαμορφώνει και συντονίζει το πλαίσιο 

αρχών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια (ΕΣ) που 

εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013 και σε ότι αφορά στα 

συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε (5) 

Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τομεακά Προγράμματα, πέντε (5) από τα Περιφερειακά Προγράμματα και 

τέσσερα (4) από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

Από την αρχή της Προγραμματικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας από τα ΕΠ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης και προβολής των 

Προγραμμάτων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Προγράμματος. 
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Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισμού και της διαμόρφωσης του πλαισίου της πληροφόρησης 

και της δημοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑΑ ενέργειες εθνικής 

εμβέλειας, με στόχο τη συνέργια των δράσεων επικοινωνίας όλων των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ενέργειες εθνικής εμβέλειας συμβάλλουν στη 

βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επικοινωνίας στην ευρύτερη δυνατή δημογραφική και 

γεωγραφική διάσταση καθώς και στην επίτευξη ενοποίησης της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία 

αποτελούν το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

 

 

Το Δίκτυο των Υπευθύνων Πληροφορησης και Δημοσιότητας  

Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρμογή του (ΕΚ) 1828/2006 και 

την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εμβέλειας, συντονίζει και συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο 

Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο  λειτουργεί από το 2002 με την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. 

Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑ συνεργάστηκε με το Δίκτυο, για τις ακόλουθες ενέργειες: 

3. Για την εφαρμογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την σύνταξη 

των Επικοινωνιακών Σχεδίων»,  

http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007-13.doc, 

οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του Δικτύου. 

4. Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) που 

προκύπτουν από τον Κανονισμό καθώς και για την διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας 

για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειμε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη 

Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013».  

www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf 

5. Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr πραγματοποιήθηκε 

εκπαίδευση στελεχών των ΔΑ/ΕΔΑ  για το εργαλείο διαχείρισης εισαγωγής περιεχομένου στο site. 

6. Για τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε 

καθημερινή βάση στους αρμόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων. 

7. Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και 

τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ. 

8. Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούμενης περιόδου 

www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp. 

9. Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 

www.anaptyxi.gov.gr 

10. Για τις συναντήσεις και τα συμπεράσματα του δικτύου INFORM της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενημέρωση στα μέλη του ελληνικού Δικτύου. 

11. Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Web Usability” για τα μέλη του Δικτύου, που 

οργανώθηκε από την ΜΟΔ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής. 

12. Συνεργάστηκε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για 

- την παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, ως πολλαπλασιαστή 

πληροφόρησης, με στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των ευκαιριών που προσφέρει 

- την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr του ηλεκτρονικού γραφείου 

εξυπηρέτησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct   

 

http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007-13.doc
http://www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf
http://www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Ενεργειες Πληροφορησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2013 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

στου ΕΣΠΑ 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, για τη 

διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και τον διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr, αλλά και για τη 

διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ και τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 

καθώς αποτελούν σημαντικές ενέργειες εθνικής εμβέλειας, που αφορούν τα εξειδικευμένα κοινά των 

δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό.  

Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια υλοποίησης 

του ΕΣΠΑ καθώς και μετρήσεις επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr. 

 

Εναρξη επικονωνίας του ΕΣΠΑ 

Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήμως με μία μεγάλη εκστρατεία 

ενημέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), με παράλληλη διαφημιστική 

εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς και με την παραγωγή ενημερωτικού 

υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, εμπλεκόμενοι και 

μη, για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της 

χώρας καθώς και για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό με την συμβολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσμάτων του Γ’ ΚΠΣ, όσο και των στόχων του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η εκστρατεία ενημέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε  στην 

συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασμό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώθηκαν όλα τα 

έργα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασμός των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  Μέσω των 

εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, εκπροσώπους περιφερειακών και 

τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών Δικαιούχων να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από έντονο 

διάλογο για τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον σχεδιασμό 

των δράσεων του ΕΣΠΑ.  

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συμμετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα 

Danuta Hubner, όπου μαζί με τους άλλους ομιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην 

ΕΕ μέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. 

Το τηλεοπτικό spot που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καμπάνια της εκστρατείας, 

απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνημα του θεσμού της Γεν. Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής, 

Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα, ανάμεσα στις χώρες μέλη που 

συμμετείχαν από όλη την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήμα και το μήνυμα του ΕΣΠΑ 

2007-2013:  www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg,       www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg  

 

Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας καθώς και διερεύνηση της 

συνολικής αναγνωρισιμότητας – αποτελεσματικότητας της εκστρατείας στο γενικό κοινό με τη διεξαγωγή: 

 μίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου 2008) στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη) 

 τεσσάρων (4) ερευνών μέτρησης αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στην 

Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν τηλεφωνικές σε Έλληνες άνω των 18 ετών, 

σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτομα ανά Περιφέρεια. 

 

http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg
http://www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg
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Ενδεικτικά ευρήματα των παραπάνω ερευνών: 

 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας: 

Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμη σε 

πρώιμο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραμμα φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες, πράγμα που δεν 

συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση με το Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, προκύπτει εμφανώς το πρόβλημα που 

συνδέεται με την επωνυμία του νέου προγράμματος (ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση 

με την επωνυμία του προγράμματος της προηγούμενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέμα της μετάβασης 

από το επαρκώς γνωστό και συνειρμικά, τουλάχιστον, άμεσα αποκωδικοποιήσιμο και κατανοητό 

πρόγραμμα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα άλλο μη γνωστό (ΕΣΠΑ). 

Το πρόβλημα της νέας επωνυμίας του Προγράμματος επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του εύρους της 

εναρκτήριας ενημερωτικής εκστρατείας. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με εσωτερική 

διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς την ενημέρωση για τις ωφέλειες από την 

εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ. Διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την αποδοχή και συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, 

ενέπλεξε στη διαδικασία ενημέρωσης όλους τούς φορείς και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, έτσι ώστε 

να φθάσει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η μεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραμμίζεται ως 

σημαντικό το γεγονός, ότι από την αρχή υπήρξε η πρόνοια αποφυγής της αποσπασματικότητας των 

ενεργειών επικοινωνίας. Η ορθή θεμελίωση της καμπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, κατά 

το δυνατόν, της «διαφημιστικής λογικής» του εντυπωσιασμού και την προσγείωση του Προγράμματος σε 

μια ενημερωτική λογική. Σε μια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, παρουσιάζει και επεξηγεί, στο 

πλαίσιο ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα των δράσεων. Βάσιμα μπορεί να λεχθεί, ότι 

για πρώτη φορά, με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα τόσες πολλές 

ομάδες κοινού με ενιαίο, συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο.  

 

Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, παρατηρήθηκε ότι: 

Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρημένους, δυσνόητους και δύσκολα προσλαμβανόμενους. 

Αποτέλεσμα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. Και ενώ από την πρόσφατη 

επικοινωνία η κοινή γνώμη άκουσε και ενδεχομένως κατέγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον όρο 

ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη σημασία του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους 

«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», ούτε και να τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαμορφωμένο 

κώδικα πρόσληψης των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η 

δημιουργική προσέγγιση στις μέχρι τώρα εκστρατείες ενημέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα του Προγράμματος με τους διαφημιστικούς κώδικες. 

Τόσο τα σενάρια, όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιμα», 

με επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόμη και χιούμορ. Συνολικά, η καμπάνια ενισχύθηκε αποτελεσματικά 

από τις πολλές επιμέρους δράσεις. Κινήσεις καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως τα τηλεοπτικά 

15λεπτα, τα Roadshows, οι εκδηλώσεις και η πύλη στο Διαδίκτυο, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή 

και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και η βράβευση του 

τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Regio 

Awards. 

 

Σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων: 

 Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70% 

 Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 

που ξεπερνά το 74,5% 
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 Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριμένα έργα που 

έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ 

 Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ προκύπτει κυρίως από 

τη Σηματοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 49,3%, 45,7% και 48,7%) 

 Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να είναι απόλυτα 

σαφές αν το αντιλαμβάνονται πράγματι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ 

 Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι χαμηλά (28,4%, 28,2%, 

32,2% και 28,5%) με κύρια πηγή πληροφόρησης τη διαφήμιση στην τηλεόραση 

 Πιο ισορροπημένες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συμβάλει «στην αειφόρο 

ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (με απαντήσεις άνω του 50% θετικές και γύρω στο 

40% αρνητικές) 

 Η «Συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» αναφέρεται με πιο θετική εκτίμηση (οι 

θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόμη περισσότερο η «Βελτίωση ή η αναβάθμιση των 

οδικών δικτύων και μέσων μεταφοράς»: εδώ οι θετικές απαντήσεις φθάνουν μέχρι και το 70%. 

Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για την «Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 

58% - 65%) 

 

Σχετικά με τον τρόπο που επιθυμούν οι ερωτώμενοι να ενημερώνονται: 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εύχονταν να ενημερωθούν, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι 

προκρίνονται οι άμεσες/στοχευμένες δράσεις, με άνω του 40% να ζητά «διανομή ενημερωτικού υλικού» 

και περί το 25% «διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων», ενώ γύρω στο 12% ζητά «συζητήσεις στην 

τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».   

 

Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο 

Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ με την πάροδο του χρόνου προσφέρει το 

εργαλείο της Google, Insights for Search.  

Οι αριθμοί στο γράφημα εκφράζουν τον αριθμό των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον 

όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Google την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Βάσει των δεδομένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2015 για όλη την 

Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να εκδηλώνεται το Φεβρουάριο του 

2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία (Roadshow, τηλεοπτική εκστρατεία κλπ.) 

Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και κυμαίνεται σε ένα 

σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να αρχίσει να αναθερμαίνεται από το 

Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέμβριο του 2009, οπότε υλοποιείται από την ΕΑΣ η 

διαφημιστική εκστρατεία για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ και Ελεύθερων Επαγγελματιών.  

Στη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού  για το ΕΣΠΑ παρατηρείται το 2013 (Σεπτέμβριος, 

Οκτώβριος, Νοέμβριος) όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή 

της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.  

 

Πίνακας 1 - Συχνότητα αναζήτησης του  όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο  (Πηγή:  Google Insights for Search) 

http://www.google.com/insights/search/#q=%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91&date=1%2F2007%2049m&cmpt=q
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Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΠΑ  www.espa.gr 

Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του μεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των δράσεων των 

ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου στο ΕΣΠΑ, προκειμένου ο 

πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξεκινάει την ενημέρωσή του για οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και 

στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση για ΕΠ ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις 

ιστοσελίδες των ΕΠ. 

Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά στο περιεχόμενο 

των Προγραμμάτων, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή τους καθώς και τις 

ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιμέρους δράσεις των ΕΠ. 

H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), 

το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωμένη εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες στο 

www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά από 

εκπαίδευση, αρμόδια στελέχη από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ, ΕΔΑ, μεγάλοι ΕΦΔ) των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, εισάγουν στο www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και 

ειδήσεις, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι ΕΔΑ των ΠΕΠ ενημερώνουν το ΕΣΠΑ και το 

αντίστοιχο ΠΕΠ με μία μόνο διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει  περίπου 1.795 

Προσκλήσεις- Προκηρύξεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες 

δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία 

περιεχομένου της κάθε Προκήρυξης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνοπτική παρουσίαση με 

πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική σε όλους τους επισκέπτες του site. 

 Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη της Μονάδας 

Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από το 

ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και επιστημόνων 

/ ελευθέρων επαγγελματιών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες. 

 Δυνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:  

http://www.espa.gr/
mailto:infoespa@mnec.gr
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 Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου 

(e-mail alert)  

 Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου»  

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία 

 Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου - RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου 

περιεχομένου κ.α.  

Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας, εγγραφών και ερωτημάτων στο 

www.espa.gr: 

Πίνακας 2 - Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα  www.espa.gr 

www.espa.gr  
2007 

μέσω Hellaskps 

2008 

www.espa.gr 

2009 

www.espa.gr 

2010 

www.espa.gr 

Επισκέψεις (Visits): 

Το σύνολο επισκέψεων του 

site ανεξαρτήτως IP 

550.339 

εκ των οποίων 

173.435 για την 

4η ΠΠ 

528.840 2.046.339 760.000 

Απόλυτοι μοναδικοί 

επισκέπτες (Αbsolute Unique 

Visitors): Το σύνολο των 

επισκέψεων από 

διαφορετικές IP 

147.470 

εκ των οποίων 

45.716 για την 

4η ΠΠ 

198.612 625.961 368.700 

Εγγεγραμμένοι χρήστες - 500 2.000 6.500 

Ερωτήματα Helpdesk 

infoespa  
από info3kps από info3kps 6.834 3.484 

www.espa.gr  
2011 

www.espa.gr 

2012 

www.espa.gr 

2013 

www.espa.gr 

2014 

www.espa.gr 

Επισκέψεις (Visits): 

Το σύνολο επισκέψεων του 

site ανεξαρτήτως IP 

1.109.665 

 
1.394.587 2.288.048 1.174.557 

Απόλυτοι μοναδικοί 

επισκέπτες (Αbsolute Unique 

Visitors): Το σύνολο των 

επισκέψεων από 

διαφορετικές IP 

546.855 728.204 1.240.662 725.658 

Εγγεγραμμένοι χρήστες 11.856 19.033 28.681 34.026 

http://www.espa.gr/
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Ερωτήματα Helpdesk 

infoespa  
1.583 2.278 3.553 2.124 

. 

 

Στο σχεδιασμό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που 

διενήργησε η ΜΟΔ μέσω ερωτηματολογίου που απέστειλε στους χρήστες, με θέμα την 

αποτελεσματικότητα του www.info3kps. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας: 

 Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα τη συμβολή 

της στην ενημέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της 

 Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε προγράμματα του ΚΠΣ 

που βρήκαν στην ιστοσελίδα και μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι αιτήσεις 

εγκρίθηκαν 

 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών στα 

προγράμματα του ΚΠΣ 

 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθημερινά 

 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράμματα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το κυριότερο: 

 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε 

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr 

O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση 

πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 

Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό 

σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ομάδα υπευθύνων 

περιεχομένου από στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ συγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία και τροφοδότησε αρχικά 

το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν  ολοκληρώθηκε η 

υλοποίηση του.  

Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της ομοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο 

www.anaptyxi.gov.gr πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των 

ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία με τη 

http://www.info3kps/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
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ΜΟΔ, για την επεξεργασία/παρουσίαση  των δεδομένων του ΟΠΣ στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής 

πρόσβασης.   

 

Διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ  

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 μια πανελλαδικής εμβέλειας 

ενημερωτική εκστρατεία, σχετικά με τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

και Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Το σύνολο της εκστρατείας για την 

ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ και των Επιστημόνων - Ελεύθερων 

Επαγγελματιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας 

τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιμότητα των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή της ΕΕ. Η ενημερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι 

αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την λειτουργία 

τηλεφωνικής γραμμής στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΣ. 

Το 2010 υλοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ εν μέσω οικονομικής κρίσης, με 

καταχωρήσεις στον πανελλαδικό τύπο, στο πλαίσιο της 75ης ΔΕΘ. Επίσης, το 2011 σχεδιάστηκε και 

πραγματοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην 

ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η καμπάνια 

περιλάμβανε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο καθώς και μεταδόσεις σε 

πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με 

θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης 

της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες 

περιλάμβαναν καταχωρήσεις και μεταδόσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, περιφερειακές 

εφημερίδες, πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511 

μέσα) από 7/9-20/11/2013.  

Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, κατά τα έτη 2008, 

2009, 2010, 2011, 2013 και 2014 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι υψηλού κύρους και 

αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση του κοινού στις ΔΕΘ για τα έτη 

2008-2014 κυμάνθηκε από 180.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε κάθε συμμετοχή, στελέχη της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν 

τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα που 

ήταν σε εξέλιξη την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επίσης, διοργανώθηκαν workshops όπου στελέχη των 

φορέων διαχείρισης παρουσίαζαν αναλυτικά σε ενδιαφερόμενους τα προγράμματα ενίσχυσης και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας –   Καλές Πρακτικές 

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αναδείχθηκε κατά την 

παραπάνω περίοδο: 

 Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό spot Regio 

Star 2009. Σχετικός φάκελος με οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσματα για το σύνολο της 

εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Επίσης το σχετικό 
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βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου INFORM το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στις 

Βρυξέλλες. 

 Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ με αναρτημένες όλες τις Προσκλήσεις των 

Προγραμμάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού. 

 Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που παρήχθησαν – Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&Δ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

2007-2013, Οδηγίες για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ, Κατευθύνσεις για την 

επεξεργασία/παρουσίαση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΟΠΣ) στο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr - μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας και 

ανταλλαγής εμπειριών και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δημοσιότητα του ΕΣΠΑ για όλα τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

 Η λειτουργία του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των ΕΠ από το 2002, 

κατοχυρώνοντας πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέματα που χειρίζονται οι 

Υπεύθυνοι Δημοσιότητας. 

 Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και με το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες που 

προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες. 

 Η μόνιμη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρεται η κοινή 

δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ημέρας της Ευρώπης 2009 στην Έκθεση “Circus - 

Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ «Επενδύουμε στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας 

παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ. 

 Η δημιουργία του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr με στόχο τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 Η διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε σχέση με την 

επίτευξη τω επικοινωνιακών στόχων μέσω: 

- του Πίνακα Αποτίμησης των επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία 

για τις δράσεις που υλοποιούνται όπως περιγραφή, κοινό στόχος, δείκτης αποτελέσματος κ.α.   

- ερευνών ποιοτικών και ποσοτικών που αξιολογούν τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

όσον αφορά στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προβολή και αναγνωρισιμότητα των ΕΠ 

και του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση      

  

Αποτελέσματα Ερευνών 

Έρευνα αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση 

κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η 

τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε ποσοστό 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια 

του ΕΣΠΑ, το 50,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το 15% δεν γνωρίζει 

την προέλευσή τους. Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμά να 

πληροφορείται για τους στόχους και τα επιχειρησιακά του προγράμματα μέσω Internet σε ποσοστό 

29,2%, μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού κατά 27,7% και μέσω ημερίδων κατά 19,2%. Τέλος, για την 
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αναγνωρισιμότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των 

έργων (πινακίδες). 

Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 

σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ωφελούμενους ιδιώτες και 3.424 άτομα (γενικό κοινό). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση, στη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην 

απλοποίηση της σύνταξης της πρότασης καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των 

φακέλων και της καταβολής των δόσεων. Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι η διαδικασία για 

την ένταξή τους στο πρόγραμμα ήταν γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι 

προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Τέλος, οι ιδιώτες (γενικό κοινό) φαίνεται να είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα 

έργα που έχουν γίνει στην περιοχή τους και λιγότερο για τις προκηρύξεις των Προγραμμάτων και τις 

δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ να επωφεληθούν προσωπικά. Βασική πηγή πληροφόρησης για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελεί το διαδίκτυο, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις (56,2%) αλλά και για το ευρύ 

κοινό (68,6%) και τους δικαιούχους (70,4%). Τέλος, σε ποσοστό 31,2% οι επιχειρήσεις που μετείχαν στην 

έρευνα, ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για το ΕΣΠΑ από την διαδικτυακή πύλη www.espa.gr. 

Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 

σε 2.022 επιχειρήσεις και 1.963 ωφελούμενους ιδιώτες, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των επιχειρήσεων ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι 

και το 45% λίγο ή καθόλου από τις πληροφορίες που παρείχαν οι υπηρεσίες που προκήρυξαν τα έργα. Την 

προκήρυξη αναζήτησαν στο διαδίκτυο 70,5%, σε ιδιώτη σύμβουλο 28,0% και στον φορέα 

προκήρυξης/υλοποίησης 24,2%. Επίσης, οι ερωτώμενοι, όπως και σε αντίστοιχη έρευνα του 2013, 

θεωρούν ότι η διαδικασία αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτώμενων θεωρούν ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι αντικειμενική (74,2%), διαφανής (74,3%) 

και αξιοκρατική (71,6%). Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι οι διαδικασίες αίτησης για ένταξη 

τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να βελτιωθούν παρόλο που το 68,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν πολύ ή 

αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους καθώς αποτέλεσε για τους ίδιους μια σημαντική 

οικονομική στήριξη (66,1%) και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής τους (50,3%). 

Έρευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2011 σε 

δείγμα 3.261 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 72,4% του πληθυσμού γνωρίζει 

ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί στη χώρα μας προγράμματα σε κοινωνικούς τομείς, ενώ το 28,2% έχει μια γενική 

γνώση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συμβολή της ΕΕ και του ΕΚΤ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά 

από το 81,9%. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας των επιμέρους δράσεων κάθε 

ΕΠ/ΕΚΤ είναι αισθητά υψηλότερα από το ίδιο το ΕΠ. Ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για 

περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις των ΕΠ/ΕΚΤ, 1 στους 6 πολίτες δεν γνωρίζει που να 

απευθυνθεί, πρόβλημα που εμφανίζεται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα άτομα στοιχειώδους 

εκπαίδευσης, στις ανενεργές γυναίκες, στις αγροτικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Όσον 

αφορά τις επιθυμητές πηγές αναλυτικής ενημέρωσης για τα προγράμματα του ΕΚΤ, το Internet 

προκρίνεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων με 46,1%, ποσοστό που στους νέους ηλικίας 15-34 ετών 

αγγίζει το 70,0%.  

Έρευνα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της Περιφερειακής Πολιτικής 

(Ευρωβαρόμετρο) πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε δείγμα 28.048 (ΕΕ28) και 1.000 (EL) ατόμων. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 34,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ έχουν ακούσει για τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 
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και το 2013. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 41,0%. Επίσης, το 75,0% των 

ερωτηθέντων της ΕΕ πιστεύουν ότι τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη της περιοχής τους, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 

2010 και 2013, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας 

το 79,0%. 

 

Διαπιστώσεις  

Η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος διασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών 

κατευθύνσεων: 

- Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του 

προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό 

Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων 

απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η 

πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη 

έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. 

Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισμός των λογοτύπων, όπως φάνηκε από την προηγούμενη 

εμπειρία κατά την περίοδο 2007-2013, οδήγησε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ (78,5%, 

Νοέμβριος 2013, βλ. κεφ. 5) και στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος. 

- Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως 

πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, 

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η υποστήριξη του δικαιούχου για την οργάνωση 

της επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιεί, κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

- Ευρεία προβολή των δράσεων και απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται     

Η ευρεία προβολή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες 

πληθυσμού καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντικές. Οι πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από 

όλους τους πολίτες.  

- Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων 

Το δίκτυο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς 

εταίρους (πολλαπλασιαστές πληροφόρησης), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην 

Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από 

προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να 

εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του 

επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομία κλίμακας. 

- Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα (testimonials) 

 Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση 

για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής 

κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί 

από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει στα 
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συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η μέθοδος αυτή, και ειδικότερα όσον αφορά στην προβολή 

προσωπικών ιστοριών από ωφελούμενους, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική επικοινωνιακά για 

δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού της επικοινωνίας της περιόδου 

2014-2020. 

Πίνακας Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  

Στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που 

υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ σε εθνικό επίπεδο. 

 

 

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Θεσσαλίας  

Κατά το έτος 2007, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος, 

υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάμει φορείς υλοποίησης 

και διαχείρισης Πράξεων του Προγράμματος, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες 

σχεδιασμού και προετοιμασίας του Προγράμματος. 

Επίσης προετοιμάστηκε η εξειδίκευση και η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής που αναφέρεται 

στις διατάξεις εφαρμογής του Ε.Π. κατά το έτος 2007 και άρχισε η εφαρμογή της κατά το επόμενο έτος. 

Κατά το έτος 2008 διαμορφώθηκαν οι ιστοσελίδες των 3 Περιφερειών. Παράλληλα, μετά από συνεργασία 

των τριών ΕΔΑ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού προετοιμάσθηκε και συντάχθηκε το Επικοινωνιακό 

Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά 

τον Φεβρουάριο 2008. Σε συνέχεια των παρατηρήσεων της Επιτροπής, επανυποβλήθη το αναθεωρημένο 

Επικοινωνιακό Σχέδιο τον Ιούλιο 2008 το οποίο και εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2008. 

Τα επόμενα έτη και στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκαν μια σειρά 

από ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η 

εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό 

σχέδιο του Ε.Π. το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση 08824/11.9.2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο  για το Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 - 2013», με 

επιμερισμό δράσεων στην κάθε Περιφέρεια του Προγράμματος, καθώς και στους κανόνες και τις 

κατευθύνσεις του Κανονισμού, Ε.Ε. και αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών, βασίστηκε η υλοποίηση των 

ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας για το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τον 10ο/2013, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξή του και το γεγονός ότι υλοποιήθηκε από 

τις ίδιες τις Υπηρεσίες Διαχείρισης, το εν λόγω Σχέδιο επικαιροποίηθηκε ως προς τον Προϋπολογισμό του, 

με μείωση σε 2,65 εκ. Ευρώ (εν συνόλω), με τήρηση των υποχρεώσεων του Κανονιστικού Πλαισίου. Οι 

δράσεις της ΕΥΔΕΠΠΘ ανήλθαν σε ποσό περίπου 950.000 ευρώ.  

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της 

Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη 

του Ε.Π. που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και τα Ταμεία. 

Κατά την επίσκεψη των Επιτρόπων κ.κ. Hans το 2014 και Crecu το 2015 στη Θεσσαλία, μεταξύ των λοιπών 

ενημερωτικών δραστηριοτήτων για το Πρόγραμμα, διοργανώθηκαν συναντήσεις με φορείς ανοικτές στους 

πολίτες στη Θεσσαλίας και παρουσιάστηκε το Ε.Π., έργα του και η πρόοδός του, ενώ παράλληλα υπήρξαν 

ενέργειες δημοσιότητας για την ενημέρωση των δικαιούχων και πολιτών.  
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Επίσης αναφέρουμε ότι καθ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, παράχθηκε υλικό δημοσιότητας και 

προωθητικό υλικό, για την προβολή της συμβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ταμείων στην 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των έργων του. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έκδοση 

ετησίων Ημερολογίων, θεματικών εντύπων, αφισών και εν γένει έντυπου υλικού δημοσιότητας που 

αναρτήθηκε σε χώρους εκδηλώσεων και προσέλευσης κοινού, λοιπών ειδών προβολής και δημοσιότητας 

Προγράμματος που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε στελέχη δικαιούχων, φορείς και 

πολίτες. Σε ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας στα έργα του Προγράμματος, αναφέρουμε 

ότι εφαρμόστηκαν στο σύνολό τους, τόσο στην αναφορά της συγχρηματοδότησης που έλαβαν από την 

Ε.Ε. και τα Ταμεία στις προκηρύξεις και αναρτήσεις τους, όσο και από την ανάρτηση Πινακίδων 

Δημοσιότητας κατά την υλοποίηση των έργων όπως προβλέπεται και Αναμνηστικών Πινακίδων.  

Κατά το έτος 2016, οι ενέργειες δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020, παρουσίασαν στο ευρύ κοινό απολογιστικά τα έργα και επιτεύγματα του Προγράμματος 

Θεσσαλίας 2007-2013. Ενδεικτικά και ως κύρια δραστηριότητα, αναφέρουμε τις εκδηλώσεις που 

διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας – Europe my region – Κυνήγι Θησαυρού - τον 

Μάιο-Ιούνιο 2016, σε 5 πόλεις της Θεσσαλίας με ευρύτατη συμμετοχή κοινού και απήχηση και παράλληλη 

δημοσιοποίηση στον τύπο.   

Λαμβάνοντας υπόψη το Επικοινωνιακό Σχέδιο και τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις και ενέργειες και 

αντίστοιχα την υλοποίησή τους, τη συμμετοχή και ενδιαφέρον των φορέων και πολιτών όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία και για τα αποτελέσματα των έργων που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα, μπορούμε 

ασφαλώς να αναφερόμαστε σε επιτυχή προβολή και επικοινωνία του. 

  Οι κυριότερες δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιόδου 2007 – 2013 Θεσσαλίας, περιγράφονται στον 

συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.  

 

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας 

Κατά το έτος 2007, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εν δυνάμει φορείς 

υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού 

και προετοιμασίας του. 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε: 

6 εστιασμένες ημερίδες ή/και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης 

αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων, 

7 δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013, 

8 διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

9 ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων,  

10 θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς / κοινωνικούς 

εταίρους, 

11 περιφερειακά συμβούλια μετά την έγκριση του ΕΠ, 

12 αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, 

13 έκδοση εγχειριδίων και εντύπων. 

Στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της 

επικοινωνιακής στρατηγικής για πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 69 του Κ(ΕΚ) 1083/2006, όπως αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 10 του Κ(ΕΚ) 
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1828/2006. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προετοιμάστηκε κατά το έτος 2007 και 

άρχισε η εφαρμογή της από το επόμενο έτος. 

Το 2008 εγκρίθηκε, με Απόφαση 08824/11-9-2008 της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά 

Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013», το οποίο συντάχθηκε με την  συνεργασία των τριών ΕΔΑ και της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.  

Τον Οκτώβριο 2013 οι τρείς ΕΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ προχώρησαν σε επικαιροποίηση του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί διακριτά από τις 3 Περιφέρειες αλλά με τη 

στόχευση και τις αρχές του ενιαίου Σχεδίου του ΕΠ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ενημερώθηκε 

για την επικαιροποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου στη 5η Συνεδρίασή της.  

Η ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας, πρότεινε μείωση του αρχικού προϋπολογισμού του Ε.Σ. κατά 1.000.000 €, με την 

παράλληλη αναπροσαρμογή των ποσοστών κατανομής  ανά κατηγορία ενέργειας, η οποία έγινε 

αποδεκτή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού πριν και μετά την 

τροποποίηση. 

Κατανομή προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα ανά 

κατηγορία ενεργειών  

 Αρχικό Ε.Σ. Τροποποιημένο Ε.Σ. 

Ενέργειες Προϋπολογισμός (σε €) Ποσοστό Προϋπολογισμός (σε €) Ποσοστό 

ΜΜΕ 800.000 40% 220.000 22,00% 

Προωθητικές Ενέργειες 1.000.000 50% 615.000 61,50% 

Άλλες Ενέργειες 200.000 10% 165.000 16,50% 

Σύνολο 2.000.000  1.000.000  

 

Παράλληλα στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Δημοσιότητας-Πληροφόρησης, εντός του 

2013 η ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας ενέταξε το έργο με τίτλο: «Δημοσιότητα - Προβολή και πληροφόρηση 2013-

2015 του ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το οποίο αφορούσε στην προετοιμασία, τον 

σχεδιασμό και την εκτέλεση του προγράμματος δημοσιότητας επικοινωνίας και παρεμβάσεων του ΕΠ 

«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Το έργο περιελάμβανε τις παρακάτω ενέργειες: 

1η ενέργεια: Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατείας προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ  

Ενημέρωση του κοινού μέσω: 

 τηλεοπτικών σταθμών,  

 ραδιοφωνικών σταθμών,  

 ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων, εντύπων, περιοδικού τύπου 

 διαδικτύου 
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2η Ενέργεια: Διοργάνωση εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Συμμετοχή σε Συνέδρια και 

Εκθέσεις, Άλλες Εκδηλώσεις)  

3η Ενέργεια: Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού 

Για τη διάχυση της πληροφορίας, την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το περιεχόμενο 

του Ε.Π. καθώς και για τη διαφανή καθοδήγηση των  ενδιαφερομένων προβλέπεται η δημιουργία : 

 έντυπου υλικού  

 ηλεκτρονικού-ψηφιακού υλικού, για ευκολότερη και άμεση πρόσβαση, 

 διαφημιστικών δώρων 

 φωτογραφικού αρχείου. 

Οι παραγωγές ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 και εντός του 2015 πραγματοποιήθηκε η διαφημιστική 

καμπάνια στα ΜΜΕ για το ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, εντός του ίδιου έτους υλοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες ενέργειες που 

αναλύθηκαν παραπάνω. 

 

 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας  Ηπείρου 

Κατά το έτος 2007, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εν δυνάμει φορείς 

υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού 

και προετοιμασίας του. 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε: 

14 εστιασμένες ημερίδες ή/και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης 

αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων, 

15 δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013, 

16 διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

17 ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων,  

18 θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς / κοινωνικούς 

εταίρους, 

19 περιφερειακά συμβούλια μετά την έγκριση του ΕΠ, 

20 αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, 

21 έκδοση εγχειριδίων και εντύπων. 

Στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της 

επικοινωνιακής στρατηγικής για πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 69 του Κ(ΕΚ) 1083/2006, όπως αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 10 του Κ(ΕΚ) 

1828/2006. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προετοιμάστηκε κατά το έτος 2007 και 

άρχισε η εφαρμογή της από το επόμενο έτος. 

Το 2008 εγκρίθηκε, με την Απόφαση 08824/11-9-2008 της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά 

Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013», το οποίο συντάχθηκε με την  συνεργασία των τριών ΕΔΑ και της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.  

Τον Οκτώβριο 2013 οι τρείς ΕΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ προχώρησαν σε επικαιροποίηση του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί διακριτά από τις 3 Περιφέρειες αλλά με τη 
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στόχευση και τις αρχές του ενιαίου Σχεδίου του ΕΠ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ενημερώθηκε 

για την επικαιροποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου στη 5η Συνεδρίασή της.  

Σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο κατά την δεύτερη φάση υλοποίησης του, η οποία αφορά την 

περίοδο της πλήρους υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η ΕΔΑ Ηπείρου μεριμνά για 

διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης, έκδοση ενημερωτικού οδηγού καθώς και θεματικών φυλλαδίων, 

υλοποίηση προωθητικών ενεργειών,  χρήση ΜΜΕ, οργάνωση θεματικών συναντήσεων, παρουσίαση 

καλών πρακτικών, ανάρτηση της Ευρωπαϊκής σημαίας (9-16/5), χρήση του διαδικτύου, συμμετοχή σε 

συνέδρια & ημερίδες, μέτρηση της γνώσης του κοινού, ανάρτηση πινακίδων στα υλοποιούμενα έργα. 

Για την εκπλήρωση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ 

παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 12/3/2008 η 

εναρκτήρια εκδήλωση του ΕΠ, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η ανοικτή στο κοινό ημερίδα είχε  θέμα «Ποιότητα ζωής για όλους: η 

ανάπτυξη µε όχημα το ΕΣΠΑ» και πραγματοποιήθηκε µε την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Επίσης  πραγματοποιείτο κάθε έτος τουλάχιστον μία σημαντική ενημερωτική δραστηριότητα για τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως οι Επιτροπές 

Παρακολούθησης του ΕΠ. Τέλος προβλήθηκε, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, το έμβλημα της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γραφεία της ΕΔΑ καθώς και δημοσιοποιήθηκε ο κατάλογος των Δικαιούχων στην 

ιστοσελίδα www.peproe.gr.  

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημοσιότητας η ΕΔΑ Ηπείρου, με ίδιους πόρους, ανέπτυξε  

τον δικτυακό της τόπο www.peproe.gr στον οποίο αναρτούνται πληροφορίες για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων, το 

θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων καθώς και 

οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή αυτών, τον κατάλογο Δικαιούχων και ενταγμένων πράξεων 

κλπ. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτέλεσε βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΔΑ με το σύνολο των 

ενδιαφερομένων για το ΕΠ. Οι Προσκλήσεις που εξέδωσε η ΕΔΑ Ηπείρου αναρτήθηκαν επίσης και  στη 

σχετική ιστοσελίδα www.espa.gr της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

Για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου η ΕΔΑ ενέταξε την πράξη με κωδ ΟΠΣ 216604 και τίτλο 

«Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου». Όλες οι δράσεις της ολοκληρώθηκαν 

και το συνολικό κόστος αυτών ανήρθε σε 338.927,14€.  

Στο πλαίσιο της πράξης υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις: 

Α. Σύμβουλοι για θέματα Δημοσιότητας 

Προσελήφθησαν σύμβουλοι επικοινωνίας για τα έτη 2010, 2013, 2014 και 2015, οι οποίοι συνέβαλλαν 

στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της προβολής της Περιφέρειας σε σχέση με το ΕΣΠΑ και 

στον καλύτερο συντονισμό των διάσπαρτων πρωτοβουλιών και δράσεων των διαφόρων φορέων 

υλοποίησης των δράσεων που αφορούν την Ήπειρο.  

Επίσης παρείχαν στήριξη σε διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων σχετικών με το ΕΣΠΑ σε συνεργασία 

με την ΕΔΑ, σύνταξη δελτίων τύπου, συνεργασία με ΜΜΕ στην διοργάνωση και προβολή εκδηλώσεων, 

προετοιμασία συνεντεύξεων και γενικά συμβολή στην όσο το δυνατόν πιο ευρεία διάδοση της 

πληροφόρησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Β. Ετήσιες εκδηλώσεις - ενημερωτικές συναντήσεις – σεμινάρια – ημερίδες  

Πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2010 έως και 2013 ενημερωτικές συναντήσεις – ημερίδες με τους 

δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με το διαχειριστικό πλαίσιο, τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων και 

γενικότερα την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν  εκπαιδευτικά 

http://www.peproe.gr/
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σεμινάρια με τους δικαιούχους για τις διαδικασίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την χρήση της ηλεκτρονικής 

υποβολής δελτίων.  

Γ. Αρχικός σχεδιασμός δημιουργικού - Ενημερωτικές εκδόσεις του Προγράμματος.  

Υλοποιήθηκε το διάστημα 2009 - 2010 ο σχεδιασμός του δημιουργικού για την πρώτη εκστρατεία 

ενημέρωσης που αφορούσε την παραγωγή του ενημερωτικού υλικού ( αφίσες, πανό, banners, 

προσκλήσεις, ραδιοφωνικό σποτ, τηλεοπτικό σποτ, μακέτες καταχωρήσεων στα έντυπα μέσα). Επίσης 

εκδόθηκε περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικευμένη για κάθε ομάδα στόχο, παιδιά, 

ΑΜΕΑ κλπ. και ενημερωτικός οδηγός, ο οποίος παρείχε γενικά στοιχεία για τη νέα προγραμματική 

περίοδο, τις διαδικασίες υλοποίησης και εξειδικευμένες οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους δυνητικούς 

δικαιούχους. Το υλικό αυτό αποστάλθηκε σε  όλους τους δυνητικούς δικαιούχους και ενδιαφερόμενους. 

Γ. Δράσεις προς ΜΜΕ και Δημοσιογράφους  

Υλοποιήθηκε το 2010 η πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 

νέου Προγράμματος, για το ρόλο της Ε.Ε., τη διαφάνεια των παρεμβάσεων καθώς και για τους άμεσα και 

έμμεσα ωφελούμενους από της παρεμβάσεις αυτές μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του 

τύπου.  

Η εκστρατεία περιλάμβανε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις για τις δράσεις του ΕΣΠΑ στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για 1 μήνα.  

Αναλυτικά οι μεταδόσεις αφορούσαν: 

22 23 ραδιοφωνικούς σταθμούς για 2.640 μεταδόσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων (συνολικά) 

23 με 4 τηλεοπτικούς σταθμούς για 480 μεταδόσεις (συνολικά) 

24 με 6 ιστοσελίδες για 180 εμφανίσεις (συνολικά) 

25 με 32 εφημερίδες για 215 εμφανίσεις (συνολικά) 

Δ. Ανανέωση Δημιουργικού Προβολής ΕΣΠΑ  

Διεξήχθη το 2011 - 2012 έρευνα μέτρησης της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου και 

στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας σχεδιάστηκε η δεύτερη εκστρατεία 

ενημέρωσης. Ο σχεδιασμός αφορούσε την παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ, του τηλεοπτικού σποτ και 

των μακετών καταχωρήσεων στα έντυπα μέσα. 

Ε. Προβολή των Δράσεων του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου  

Υλοποιήθηκε το 2012 – 2013 η δεύτερη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες του νέου Προγράμματος, για το ρόλο της Ε.Ε., τη διαφάνεια των παρεμβάσεων καθώς και για 

τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους από της παρεμβάσεις αυτές μέσω της τηλεόρασης, του 

ραδιοφώνου και του τύπου.  

Η εκστρατεία περιλάμβανε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις για τις δράσεις του ΕΣΠΑ στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για 3 μήνες.  

Αναλυτικά οι μεταδόσεις αφορούσαν: 

26 18 ραδιοφωνικούς σταθμούς για 6.480 μεταδόσεις ραδιοφωνικών μηνυμάτων (συνολικά) 

27 με 7 τηλεοπτικούς σταθμούς για 3.600 μεταδόσεις (συνολικά) 

28 με 17 ιστοσελίδες για 1.530 εμφανίσεις (συνολικά) 

29 με 26 εφημερίδες για 244 εμφανίσεις (συνολικά) 
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Στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 349319 και τίτλο «Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – 

συσκέψεων» πραγματοποιήθηκαν το 2014 και το 2015 εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων και συσκέψεις. 

Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούσαν σε θέματα ΕΣΠΑ, και Επιχειρησιακού Προγράμματος, διάσκεψης των 

προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ καθώς και σε Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΠ. 

Το συνολικό κόστος αυτών ανήρθε σε 34.138,83€. 

Τέλος στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 446943και τίτλο «Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις» 

πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2014 οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων, προκηρύξεων 

διαγωνισμών ή διακηρύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ.  Το συνολικό κόστος αυτών ανήρθε σε 

10.836,33€. 

 

 ΕΠΑΕ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας 

που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, υλοποίησε ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, η ευρεία διάδοση των πληροφοριών και να 

εκπληρώνονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι επικοινωνίας του Προγράμματος, όπως είναι η παροχή 

πληροφοριών και η παρότρυνση για συμμετοχή στα προγράμματα, η προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η ενίσχυση της διαφάνειας για τη χορήγηση των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.   

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και προβολής των δράσεων 

ενίσχυσης, εκτός από την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, τον σχεδιασμό 

και την παραγωγή εντύπων, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εντατική χρήση ψηφιακών μέσων: ιστοσελίδες  

και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και με χαμηλό κόστος.   

Μηχανισμός Πληροφόρησης  

Για τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού λειτούργησε μηχανισμός 

πληροφόρησης ο οποίος αποτελείται από το Γραφείο Πληροφόρησης, την ιστοσελίδα 

www.antagonistikotita.gr, και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα:  

1. Γραφείο Πληροφόρησης:  Στελεχωμένο με 2 έως 3 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες του 

Προγράμματος, λειτουργούσε καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις 17.00 στον ισόγειο χώρο της ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ. Στο σύνολο της Χώρας για τις δράσεις επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

πανελλαδικά (εκτός της δράσης ΠΕΠ-ΜΜΕ που παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτόνομα) 

απαντήθηκαν 23.760 κλήσεις, εστάλησαν 2.100 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού 

και επισκέφθηκαν το Γραφείο 5.398 ενδιαφερόμενοι. Κατά την διάρκεια των παραπάνω ετών 

δόθηκαν 646 απαντήσεις σε ισάριθμες κλήσεις, που προήλθαν από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. Όλα τα ερωτήματα καταχωρήθηκαν, ενώ συλλέχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 

που αφορούσαν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού.  

2. Ιστοσελίδα: Η λειτουργία της ιστοσελίδας www.antagonistikotita.gr παρέμεινε αδιάλειπτη και 

αναβαθμίστηκε με στόχο την πιο φιλική και εύκολη πλοήγηση των χρηστών και την ενίσχυση της 

διαφάνειας στην πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Παράλληλα και σε εβδομαδιαία 

βάση, γινόταν ηλεκτρονική αποστολή σε περίπου 10.044 εγγεγραμμένους χρήστες ενημερωτικού 

δελτίου (e-newsletter) με τις προκηρύξεις, τις προσκλήσεις αλλά και τις κυριότερες ανακοινώσεις 

της εβδομάδας. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων γινόταν 

αποστολή σχετικού ενημερωτικού δελτίου την ίδια ημέρα. Βάσει στατιστικών, η ιστοσελίδα 

δεχόταν κατά μέσο όρο 2.200 επισκέψεις την ημέρα για την περίοδο 2009 - 2014, 

http://www.antagonistikotita.gr/
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συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών.  Επίσης γινόταν επικαιροποίηση της  

ιστοσελίδας  www.espa.gr  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη νεανική και καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα www.startupgreece.gov.gr, με αναρτήσεις ανοικτών προκηρύξεων, 

προσκλήσεων, εκδηλώσεων και επεξηγηματικά, φιλικά κείμενα παρουσίασης των προκηρύξεων, 

όπως και του www.anaptyxi.gov.gr που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία 

υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, αναρτώντας δεδομένα και φωτογραφικό υλικό. 

3. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media): Τον Ιούνιο του 2013, μετά από στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ εγκαινίασε τις επίσημες σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο Facebook, το 

Twitter και το LinkedIn, με στόχο να αποτελέσουν ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας με τους 

υποψήφιους επενδυτές, τους δικαιούχους του Προγράμματος και το ευρύ κοινό. 

Γραφείο Τύπου 

Κατά την διάρκεια όλης της προγραμματικής περιόδου συντάσσονταν δελτία τύπου, γινόταν συνεχής 

αρθρογραφία και αντιστοίχως ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα, καθημερινή παρακολούθηση του 

Τύπου, αποδελτίωση και τροφοδότηση της ενότητας Γραφείο Τύπου του δικτυακού τόπου 

www.antagonistikotita.gr.   

Υποχρεωτικές Ενέργειες Δημοσιότητας  βάσει του ΕΚ1828/ 2006 

Σύμφωνα με τον ΕΚ 1828/2006 πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων του 

Προγράμματος, όπου εμφανίζονται το όνομα του δικαιούχου και το είδος της επένδυσης που υλοποιείται.  

Η ενημέρωση του καταλόγου γινόταν  ετησίως την 30η Ιουνίου και βρίσκεται αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος, στην ενότητα Το Πρόγραμμα.   

Επιπλέον, για την ευρεία διάδοση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος και την ανάδειξη του 

ρόλου και της συμβολής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό, κάθε χρόνο από την έναρξη του, 

πραγματοποιούνταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό γεγονός.   

Ειδικότερα: Το 2010, υλοποιήθηκε καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, στο Ραδιόφωνο 

και το Ιnternet (δημιουργήθηκε σχετικό microsite) για τη δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων του και των 

ανοικτών προκηρύξεων.  Το 2011, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό διά ζώσης και με έντυπο ενημερωτικό υλικό.  Με στόχο την 

προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων υλοποίησης του Προγράμματος, το 2012 ορίστηκε ως ετήσιο 

επικοινωνιακό γεγονός η δημιουργία βίντεο παρουσίασης τεσσάρων επιχειρήσεων - καλών πρακτικών με 

κεντρικό μήνυμα «Όταν η ιδέα γίνεται πράξη», προβάλλοντας τις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑΕΙ: 

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια, Φάση 2 - Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών 

Σχηματισμών στην Μικροηλεκτρονική, Δημιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόμων Επιχειρήσεων Spin 

Off & Spin Out. Το 2013 υλοποιήθηκε καμπάνια για τα χρηματoοικονομικά εργαλεία, Πανελλαδικής και 

Περιφερειακής εμβέλειας στον Τύπο, το Ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο, με στόχο την αύξηση του 

ενδιαφέροντος του πολίτη.  Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου, το 2014 

διοργανώθηκε συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του Προγράμματος. Το 

συνέδριο προσέλκυσε περισσότερους από 600 συμμετέχοντες.  Τέλος το 2015, με στόχο την προβολή των 

θετικών αποτελεσμάτων των δράσεων της  προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της δημιουργίας 

ενδιαφέροντας για το νέο πρόγραμμα ΕΠΑΕ, υλοποιήθηκε βίντεο παρουσίασης 4 επιχειρήσεων, οι οποίες 

είχαν συμμετάσχει στις δράσεις: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Πράσινος Τουρισμός 

και Μεταποίηση και αποτέλεσαν παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης του προγράμματος. Το 

οπτικοακουστικό αυτό υλικό προβλήθηκε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ και σε άλλες 

εκδηλώσεις.  

Ενέργειες Π&Δ πανελλαδικής εμβέλειας (εκτός της δράσης των ΠΕΠ - ΜΜΕ) 

http://www.espa.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
http://www.facebook.com/espaepanek/
http://twitter.com/espaepanek
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/greek/programme.asp
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Εκτός των παραπάνω υποχρεωτικών ενεργειών η ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποίησε μια σειρά ενεργειών στα ΜΜΕ σε 

πανελλαδικό επίπεδο όπως την ειδική καμπάνια με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του 

Προγράμματος.  Δημοσιεύτηκαν καταχωρήσεις σε περιοδικά και ένθετα εφημερίδων, έγιναν ειδικές 

δημοσιεύσεις στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, σχεδιάστηκαν και στάλθηκαν έντυπα σε 

πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και σε δυνητικούς δικαιούχους.  Η Ειδική Υπηρεσία επίσης, συμμετείχε 

σε  Ημερίδες, Συνέδρια, Fora στην Αθήνα και την Περιφέρεια καθώς και σε Εκθέσεις όπως οι θεματικές για 

τον Τουρισμό XENIA  (Αθήνα 2010 και 2011),  HORECA (Φεβρουάριος 2011) και στην Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης.  Οργάνωσε επίσης την  έκθεση «Εξecoνομώ» expo 2011, στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, με 

στόχο την προβολή της δράσης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού (Φεβρουάριος 2011).  

Πέρα από τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΕ ΙΙ, για την 

μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος για τα προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, την 

Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία: Ταμείο 

Εξοικονομώ κατ’ οίκον και Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) συμμετείχαν σε εκθέσεις και σε σχετικά  

συνέδρια και  ημερίδες και πραγματοποίησαν καμπάνιες σε Τύπο, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο.   

Επιπλέον, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησαν πλήθος ενεργειών 

προβολής και δημοσιότητας όπως: τηλεοπτικά και  ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα, καταχωρήσεις 

σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και περιοδικά ειδικού περιεχομένου, προβολή στο διαδίκτυο 

και στα atms των τραπεζών, παραγωγή ενημερωτικών, διαφημιστικών εντύπων προς διάθεση από τα 

σχετικά υποκαταστήματα των Τραπεζών κ.α.  

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», λειτούργησε ειδικό  Help Desk το οποίο 

παρείχε εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως και η ιστοσελίδα  

http://exoikonomisi.ypeka.gr με περίπου 285.000 επισκέψεις (στοιχεία 2012). 

Αναλυτικά οι ενέργειες αποτυπώνονται στον Πίνακα Ενεργειών Π&Δ Εθνικής Εμβέλειας ανά είδος 

επικοινωνιακής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος (Πίνακας 

2.6-Ι) που αφορούν στο σύνολο της Χώρας και έχουν αντίκτυπο και στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

Έρευνα Πεδίου 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» διεξήχθη πανελλαδική έρευνα στις 

επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. Η έρευνα είχε ως στόχο να καταγραφούν οι 

αιτίες που έχουν οδηγήσει στη μη υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, να γίνει 

συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και να ανευρεθούν λύσεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση 

των δράσεων. 

Συνεργασίες – Δίκτυα  

Λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Δίκτυο Πολλαπλασιαστών 

Πληροφόρησης, αποτελούμενο από συνεργαζόμενους φορείς όπως επιμελητήρια, Οικονομικούς και  

Κοινωνικούς Εταίρους, Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακούς Φορείς, το Europe 

Direct, κ.α.  Το δίκτυο αυτό παρείχε ενημέρωση στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος με 

σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Υπήρξε επίσης στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού 

και άλλες διαχειριστικές αρχές για θέματα δημοσιότητας και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις του Δικτύου Π&Δ.   

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και συντονιστικού της ρόλου, για την επίτευξη ομοιογένειας 

κατά την εφαρμογή των ενεργειών Π & Δ και τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων, εξέδωσε 

Επικοινωνιακό Οδηγό και διαμόρφωσε πρότυπα εφαρμογής (π.χ. αναμνηστικής ταμπέλας κλπ) ανά δράση. 

http://exoikonomisi.ypeka.gr/
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Επιπλέον, ορίστηκαν Υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Ε.Φ.Δ. και των μεγάλων 

Δικαιούχων του Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό, την ανταλλαγή  

απόψεων και την επίτευξη ομοιογένειας στις ενέργειες επικοινωνίας. 

Προβολή Καλών Πρακτικών υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Με στόχο την προβολή παραδειγμάτων επιτυχημένης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων γινόταν 

συστηματική συλλογή καλών πρακτικών για την κάθε περιφέρεια και αντίστοιχη προβολή τους με 

συνοπτικό κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό μέσω του site 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/works.asp και των σελίδων του Προγράμματος στα κοινωνικά 

δίκτυα.  Η προβολή καλών πρακτικών του Προγράμματος ενισχύει την διαφάνεια και τον σημαντικό ρόλο 

της Ε.Ε. και παράλληλα λειτουργεί προτρεπτικά, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν μέσω της 

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Προγράμματος, για τις επιχειρήσεις αλλά και  την τοπική 

κοινωνία.  

Ενέργειες Π&Δ για  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  για τις 

προκηρύξεις ενίσχυσης 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών Πληροφόρησης 

και Δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν τα ανοιχτά προγράμματα ανταγωνιστικότητας και 

επιχειρηματικότητας: Πράσινος Τουρισμός,  Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Νέα 

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εναλλακτικός Τουρισμός, Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών 

Οδικών, Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα. Αναλυτικά όλες οι ενέργειες 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.6-ΙΙ Ενεργειών Π&Δ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2007-

2013.  

Ενέργειες Π&Δ για την δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών»  (Προτεινόμενη ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ δημοσιότητας) 

Η δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, 

Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκατ. €, είχε ως στόχο την ενίσχυση 

υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διαφορετικούς 

τομείς δραστηριότητας όπως Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες και αφορούσε σε επενδυτικά 

σχέδια που υλοποιήθηκαν και στις 13 Περιφέρειες τις χώρας.  

Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις της δράσης ήταν πολύ υψηλές, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που 

υπήρχε από δυνητικούς δικαιούχους και κατά συνέπεια της ανάγκης για  ευρεία παροχή έγκυρης και 

έγκαιρης πληροφόρησης σε όλη την χώρα.  Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών 

επικοινωνίας, αυτές προσαρμόστηκαν στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας και σε αυτά των 

κοινών – στόχος.  Οι ενέργειες προβολής της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσαν καλή πρακτική αφού 

πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας, με συνέχεια και συνέπεια στην 

ταυτότητα της. Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, 

προτρέποντας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι είχαν πρόσβαση σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση και υποστήριξη σε όλα τα σημεία της Ελλάδας.  

Πιο αναλυτικά, το πρώτο βήμα έγινε με την συγκρότηση ενός πανελλαδικού Δικτύου Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας.  Από την προκήρυξη της δράσης συνολικά τα στελέχη του δικτύου απάντησαν σε 72.843 

κλήσεις και 9.432 e-mails ενώ 16.921 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τα 265 σημεία πληροφόρησης σε 

όλη την Ελλάδα (στελέχη των Περιφερειών, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, της ΕΥΣΣΑ, 

δίκτυο Europe Direct κ.α. κλπ).  

http://www.antagonistikotita.gr/greek/works.asp
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Είχε προηγηθεί προσεκτική και εις βάθος εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου πληροφόρησης από την 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες για ενημέρωση 

των δυνητικών δικαιούχων. Στην συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ενημερωτική καμπάνια στον 

Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, το ραδιόφωνο και το ίντερνετ.  Το δίκτυο πληροφόρησης είχε 

καταλλήλως προετοιμαστεί έτσι ώστε πριν και κατά την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας να 

λειτουργεί συγχρονισμένα και συμπληρωματικά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.   

Σχεδιάστηκε ειδική ιστοσελίδα (microsite) www.antagonistikotita.gr/pep που περιείχε όλες τις 

πληροφορίες της προκήρυξης και γινόταν συνεχής επικαιροποίηση της, με όλες τις σχετικές εξελίξεις, νέα 

και ανακοινώσεις. Διαρκής ήταν και η επικαιροποίηση και σύνδεση με το Microsite, μέσω ηλεκτρονικού 

banner με τις ιστοσελίδες και των 13 περιφερειών, των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και όλων των 

συνεργαζόμενων φορέων (Επιμελητήρια, τράπεζες κλπ), καθώς και με το portal www.startupgreece.gr, 

όπου έγιναν αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στο Facebook (4.850 likes) & Twitter  (5.400 followers).  

Στο microsite της δράσης λειτούργησε επίσης και ειδική ενότητα για την υποβολή ερωτημάτων από το 

κοινό, τα οποία προωθούνταν αυτόματα για άμεση απάντηση από τον αρμόδιο τοπικό εταίρο του 

ΕΦΕΠΑΕ.   

Παράλληλα, 9.800 εγγεγραμμένοι χρήστες στο www.antagonistikotita.gr και 21.878 χρήστες του 

www.espa.gr λάμβαναν κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. Επιπρόσθετα και σε 

περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων, γινόταν αποστολή του e-newsletter την ίδια ημέρα. 

Παράχθηκαν και διανεμήθηκαν προσαρμοσμένοι στα στοιχεία κάθε περιφέρειας συνοπτικοί οδηγοί του 

προγράμματος και αφίσες, καθώς και ένα γενικό ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων 

των περιφερειών και πραγματοποιήθηκε μαζική αποστολή τους στις περιφέρειες και τα σημεία 

ενημέρωσης κοινού.  

Μεγάλη έμφαση δόθηκε εκτός από την ψηφιακή επικοινωνία και στην δια ζώσης παροχή πληροφοριών 

μέσω των 142 ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με 

τις Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης 

όπως Δήμους και κλαδικούς φορείς με περίπου 18.500 συμμετέχοντες.  Στο microsite του Προγράμματος 

παρουσιάζονταν ανελλιπώς οι απολογισμοί των ενημερωτικών εκδηλώσεων με δελτία τύπου και 

φωτογραφικό υλικό: http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?cs=1  

Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της δράσης, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με συνεντεύξεις σε 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές πανελλαδικών και τοπικών ΜΜΕ.  Το μεγάλο ενδιαφέρον του 

κοινού για την δράση των ΜΜΕ φάνηκε και από τον όγκο των αιτήσεων χρηματοδότησης που τελικά 

υποβλήθησαν, 23.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με 

αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ,  έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος 

προϋπολογισμός. Δηλαδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.   

Αναλυτικά όλες οι ενέργειες Π&Δ για την εν λόγω δράση παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.6-ΙΙΙ, 2.6-IV, 2.6-

V, 2.6-VI για το σύνολο της Χώρας και τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 

αντίστοιχα. 

 ΕΦΔ ΜΟΔ 

Η ΜΟΔ ως ΕΦΔ ανέλαβε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την πληροφόρηση και 

δημοσιότητα των πράξεων.  

Σε πρώτο στάδιο οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και σε διακριτό 

χώρο της ΜΟΔ που τηρείται για τη λειτουργία της ως ΕΦΔ.  Επίσης οι προσκλήσεις απεστάλησαν στους 

http://www.antagonistikotita.gr/pep
http://www.startupgreece.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?cs=1
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δυνητικούς δικαιούχους σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Τα στοιχεία δημοσιοποίησης των 

προσκλήσεων τηρούνται σε αρχείο. 

Στον ιστότοπο του ΕΦΔ (με τη μορφή καταλόγου πράξεων) που διασυνδέεται με την ιστοσελίδα 

anaptyxi.gov.gr αναρτήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης, οι τροποποιημένες αποφάσεις ένταξης, οι αποφάσεις 

ένταξης στο ΠΔΕ, οι αποφάσεις ανάκλησης καθώς και οι αποφάσεις ολοκλήρωσης των πράξεων. 

Όσον αφορά στην υποστήριξη των δικαιούχων φορέων η ΜΟΔ έδωσε την δυνατότητα επικοινωνίας και 

πληροφόρησης έχοντας αναπτύξει:  

Α. διακριτή ιστοσελίδα, όπου παράγεται και αναρτάται υποστηρικτικό υλικό όπως οδηγίες προς 

δικαιούχους μέσω συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, σχέδιο ΤΔΠΠ για τη διευκόλυνση των δικαιούχων 

στη συμπλήρωση του, ενημέρωση για την πορεία προόδου των πράξεων, για την τήρηση κανόνων 

δημοσιότητας, πρότυπο τεύχος διακήρυξης, κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων κ.α. 

Β. help desk για τη διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη των δικαιούχων μέσω τηλεφωνημάτων και e-mails. 

Γ. πληροφοριακό εργαλείο διαχείρισης μέσω του οποίου παρακολουθείται η διαδικασία από την 

αποστολή της πρόσκλησης ως την ολοκλήρωση της πράξης (στοιχεία επικοινωνίας, τήρηση προθεσμιών 

από δικαιούχο και ΕΦΔ, πορεία νομικών δεσμεύσεων, χορήγηση χρηματοδότησης, καταγραφή 

ερωτημάτων και επίλυση προβλημάτων), εξασφαλίζεται ο επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων ανά 

πράξη, παράγονται αναφορές συγκεντρωτικά και αναλυτικά, στατιστικά στοιχεία κ.α. 

 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των δράσεων Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και του έργου «Δημοσιότητα, Προβολή, Πληροφόρηση – Προσδιορισμός Σχεδίου 

Δράσεων Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013» που ανατέθηκε σε εξειδικευμένο Σύμβουλο Δημοσιότητας, διενεργήθηκαν: 

30 «ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των Δράσεων Δημοσιότητας»: Σχεδιασμός και διεξαγωγή 

πανελλαδικής έρευνας, για τη διερεύνηση και καταγραφή των επίπεδων πληροφόρησης της κοινής 

γνώμης, όχι μόνο όσον αφορά στα έργα και τις σημαντικές παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ που έλαβαν 

«σάρκα και οστά», αλλά και στον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τη συμβολή τους στην 

αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 

31 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – Ταινία Μικρού Μήκους Έργων ΕΠΠΕΡΑΑ: Σχεδιάστηκε και παράχθηκε ντοκιμαντέρ-

ταινίας μικρού μήκους, για την προβολή των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ σε Εκθέσεις, Συνέδρια, 

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και το διαδίκτυο. 

32 ΟΔΗΓΟΣ  ΕΡΓΩΝ σε Λεύκωμα & e-BOOK. Σχεδιάστηκε και παράχθηκε Οδηγός Έργων σε λεύκωμα για 

ευρεία δημοσιότητα των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Το λεύκωμα αυτό έλαβε και τη μορφή «e-book», καθώς 

μέσα από την ανάπτυξη μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (app), «ψηφιοποιήθηκε» για on line – 

digital προβολή, επιτρέποντας την εύκολη ανάγνωσή του από όλων των τύπων φορητών συσκευών 

(Smartphones, iPad & android devices). 

33 VIDEOS Spots γενικά για το ΕΠΠΕΡΑΑ Δημιουργήθηκαν 2 videos spots, για την προβολή των έργων του 

ΕΠΠΕΡΑΑ, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του και την ανάδειξη σημαντικών απολογιστικών 

στοιχείων. 

34 Ημερήσια ημερολόγια με λογότυπα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Σχεδιάστηκαν και παράχθηκαν ημερήσια 

Ημερολόγια για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016, βάσει της ενιαίας δημιουργικής και επικοινωνιακής 

ταυτότητας του Προγράμματος. 
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35 APP ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ σε GIS Υπόβαθρο Δημιουργήθηκε Ειδική Εφαρμογή (google api), σε 

διαδικτυακό περιβάλλον με βάση τα google maps, για την παρουσίαση, την εύκολη εύρεση και την 

ανάδειξη των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ και συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

36 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην Αθήνα. Διοργανώθηκε Ημερίδα στην Αθήνα, με θέμα: «Οι Καλές 

Πρακτικές για το Περιβάλλον στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 οριοθετούν τις προκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 

2020», για την παρουσίαση των σημαντικών έργων και των πολύτιμων αποτελεσμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ, 

σε σύνδεση και με το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και προετοιμασίας της επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης των παρεμβάσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος που εντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

37 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ROADSHOW: Διοργανώθηκε Ενημερωτική Εκστρατεία – ειδικό Street Event, σε 

κεντρικά σημεία επιλεγμένων περιοχών της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, για στοχευμένη 

προβολή και δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Μέσα από μια σειρά Ενημερωτικών Δράσεων-Roadshows, το 

Πρόγραμμα ταξίδεψε σε επιλεγμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής (όπως Κερατσίνι, Δραπετσώνα, 

Νίκαια, Πέραμα-Σαλαμίνα κ.ά.), διαδίδοντας τα μηνύματα της καμπάνιας, αλλά κυρίως τα σημαντικά 

οφέλη που ενέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για όλους. 

38 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.  Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξειδικευμένο 

πρόγραμμα προβολής στα τοπικά/περιφερειακά ΜΜΕ, που αφορούσε σε: Μετάδοση 1 Ρ/Φ spot από 

ραδιοφωνικούς σταθμούς (τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας) και Παραγωγή & Δημοσίευση 1 

έντυπης καταχώρησης στον τοπικό/περιφερειακό Τύπο. 

 ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης 

και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν πράξεις των ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης που αποτελούσαν 

παρεμβάσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η διαχείριση των οποίων 

πραγματοποιήθηκε από το τομεακό Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".  

Για την επικοινωνία των εν λόγω πράξεων προς το ευρύ κοινό έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα 

επικοινωνιακά σχέδια δράσης τόσο του ΠΕΠ ΘΕΣΗΠ όσο και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007-2013. 

Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και των παρεμβάσεών του, η δημοσιότητα 

του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της οριζόντια σε κεντρικό επίπεδο για 

όλες τις πράξεις που έλαβαν συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

κατά την περίοδο 2007-2013. 

 
Α’ Φάση επικοινωνίας (2007-2009) - έναρξη του Ε.Π.  

Η πρώτη φάση επικοινωνίας συνδέθηκε χρονικά με την επίσημη έναρξη του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, την εκπόνηση και έγκριση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Ε.Π. και τη δημιουργία 
μιας διακριτής επικοινωνιακής ταυτότητας η οποία το συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013.  

Η διακριτή ταυτότητα του Προγράμματος συνέβαλλε στην εκπλήρωση σημαντικών στόχων της πρώτης 
φάσης, δηλ. στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας, κύρους και αξιοπιστίας του Προγράμματος, 
προϋποθέσεις απαραίτητες για την πληροφόρηση των πολιτών για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διαμόρφωση & χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και τη ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις προσφερόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης.  

Το νέο εικαστικό λογότυπου που δημιουργήθηκε συνέδεσε την "Ψηφιακή Σύγκλιση" ως έννοια και ως 
Πρόγραμμα με το επικοινωνιακό μήνυμα που επιλέχθηκε "Ψηφιακή Ελλάδα – Όλα είναι δυνατά", 
στοιχεία, τα οποία με ενιαίο και ομοιόμορφο με τρόπο κατέστησαν το Ε.Π. αναγνωρίσιμο και εύληπτο από 
όλες τις ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνθηκε, ενώ παράλληλα απετέλεσαν το κατάλληλο πλαίσιο 
μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών, οικονομικών και 
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τεχνολογικών φορέων, της κοινής γνώμης και των ειδικών κοινών στόχου για την ύπαρξη και εφαρμογή 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 
Ενημέρωση του κοινού για τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Π. 

Η πληροφόρηση για το Ε.Π. στην πρώτη φάση επικοινωνίας επικεντρώθηκε στη γνωριμία του κοινού με 
τους στρατηγικούς και τους ειδικούς του στόχους του Προγράμματος μέσω μιας στοχευμένης 
επικοινωνιακής εκστρατείας για την "Ψηφιακή Ελλάδα", ως εφαρμογή της ολοκληρωμένης εθνικής 
ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013. Η εν λόγω επικοινωνιακή καμπάνια αποσκοπούσε στην ανάδειξη των 
δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Ελλάδας, καθώς και της 
συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Στην καμπάνια 
αυτήν συμμετείχαν φορείς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα διασφάλισης της ευρείας διάχυσης της 
ενημέρωσης και της πληροφόρησης, όπως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι τεχνολογίας 
και εν γένει διαμορφωτές κοινής γνώμης εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Επιπλέον, ως 
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενεργοποιήθηκαν και οι Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών.  

Για την προώθηση της στρατηγικής της ψηφιακής σύγκλισης, η ΕΥΔ συμμετείχε συστηματικά σε 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης, που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι και άλλοι φορείς καθώς και ευρωπαϊκά 
δίκτυα που είχαν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, ο οποίος, 
ως μέρος μια ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνιστά ένα προνομιακό πεδίο ανάδειξης ελκυστικών, 
ανθρωποκεντρικών, χειροπιαστών εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Στην πρώτη φάση, 
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις και οι συνεντεύξεις τύπου αναφορικά με το 
Πρόγραμμα.  
 
Β΄ Φάση επικοινωνίας (2010-2011) – στοχευμένη ενημέρωση κοινού 

Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αφορούσε τόσο στη παροχή μιας πιο συγκεκριμένης και εξειδικευμένης 
γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Ε.Π. με τη έναρξη δημοσιοποίησης –προσκλήσεων 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος, όσο και στην στοχευμένη 
ενημέρωση του γενικού κοινού και των ειδικών κοινών για το σύνολο και τις επιμέρους τεχνολογικές 
παρεμβάσεις του Ε.Π., τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσέφερε με τη 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η στοχευμένη αυτή διάχυση της πληροφόρησης πραγματοποιήθηκε μέσα από ποικίλους διαύλους 
επικοινωνίας, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, το κοινό στόχος και τις 
εκάστοτε ειδικές συνθήκες. 

Επικοινωνιακά εργαλεία 

Η ανάπτυξη μιας νέας διαδικτυακής πύλης, οι ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων και η ενημέρωση ειδικών 
κοινών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις του Ε.Π. με τις παρουσιάσεις τους σε θεματικά συνέδρια και fora 
καθώς και οι θεματικές συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής και διεθνούς 
κυκλοφορίας αποτελούν τις σημαντικότερες ενέργειες πληροφόρησης που συνδέονται με τη συγκεκριμένη 
φάση επικοινωνίας του Ε.Π.  
 
Δημιουργία νέας διαδικτυακής πύλης για το Ε.Π. 

Δεδομένου ότι, η πληροφόρηση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων & των δικαιούχων, αποτέλεσε 
αναπόσπαστο, οργανικό μέρος των διαδικασιών που προσδιορίζουν το σύστημα υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης των έργων, αναπτύχθηκε μια νέα διαδικτυακή πύλη για το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 
www.digitalplan.gov.gr, η οποία μαζί με την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν σημεία αναφοράς 
των πράξεων και δράσεων του Ε.Π.  

Μέσω της νέας ιστοσελίδας η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Φορέων και πολιτών για την εξέλιξη των 
Προσκλήσεων, Διαβουλεύσεων και Προκηρύξεων έγινε άμεση και εύκολη με τη δυνατότητα σύνθετων 
αναζητήσεων, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού Γραφείο Τύπου όπου έλαβαν χώρα οι αναρτήσεις των 
ανακοινώσεων των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και των Δελτίων Τύπου αναφορικά με την πορεία 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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των πράξεων του Ε.Π. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ξεκίνησε η από τον Κανονισμό 1828/2006 θεσμοθετημένη 
δημοσιοποίηση του καταλόγων των δικαιούχων των πράξεων στη νέα διαδικτυακή σελίδα του Ε.Π. καθώς 
και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Θεματικές ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων 

Συστατικό στοιχείο της δεύτερης φάσης επικοινωνίας αποτελούν οι θεματικές ημερίδες κατάρτισης 
δικαιούχων. Αυτές διεξήχθησαν σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, συμπεριλαμβανόμενων και 
εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θες/νίκη, και επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση 
των δικαιούχων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης, έγκρισης και υλοποίησης των 
πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης των Κανόνων Δημοσιότητας, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006. Στις εν λόγω ημερίδες συμμετείχαν Φορείς Πολιτισμού & Τουρισμού, Φορείς & 
μέλη της  Ακαδημαϊκής & Ερευνητικής Κοινότητας, εκπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων και άλλων Φορέων και άλλες κατηγορίες κοινών 
προερχόμενων από τον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα. 

 

 

Παρουσιάσεις του .Ε.Π. σε συνέδρια ΤΠΕ & διεθνείς εκθέσεις 

Σημαντική συμβολή στην ενημέρωση των ειδικών κοινών στόχων, αναφορικά με τις νέες ψηφιακές 
δράσεις την πορεία ενεργοποίησης των πράξεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", προσέφεραν οι 
παρουσιάσεις ανάδειξης των παρεμβάσεων του Ε.Π. από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και 
από τα στελέχη της ΕΥΔ σε θεματικά συνέδρια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

Παράλληλα, η πληροφόρηση του γενικού κοινού πραγματοποιήθηκε και με την προβολή πράξεων του Ε.Π. 
στις 75η και 76η Διεθνείς Εκθέσεις Θες/νίκης, όπου η στρατηγική, οι προοπτικές και η πορεία υλοποίησης 
του Ε.Π. παρουσιάσθηκαν μέσω διαδραστικών οθονών για ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές 
καθώς και μέσω ενός video (διάρκειας 8.30 λεπτών) με την προβολή του συνόλου των ψηφιακών 
παρεμβάσεων του Ε.Π. Στόχος του νέου video ήταν η προβολή της προστιθέμενης αξίας των νέων 
δράσεων στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας και η συνεισφορά της ΕΕ στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών της Ελλάδας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Συναντήσεις εργασίας  

Ως προετοιμασία για την ενεργοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και την δημιουργία της 
ψηφιακής νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο πραγματοποιήθηκαν από τον Ειδικό 
Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 8 συναντήσεις εργασίας (Workshops) με νέους επιχειρηματίες στην 
Αθήνα και την Θες/νίκη.  
 
Γ΄ Φάση επικοινωνίας (2012-2015) 

Η τρίτη φάση επικοινωνίας αποτελεί την φάση πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. η οποία συνδέεται αφενός με 
την εντατική εφαρμογή των δράσεων Δημοσιότητας μέχρι την ολοκλήρωση των πράξεων και αφετέρου με 
τη διάδοση – παρουσίαση επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την ανάδειξη Καλών Πρακτικών. Η φάση 
αυτή σύμφωνα με το αρχικό προγραμματισμό έπρεπε να ολοκληρωθεί κατά το τέλος του 2013 αλλά εν 
τέλει επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. 
 
 
Εδραίωση επικοινωνιακής ταυτότητας – αναγνωρισιμότητας του Ε.Π. 

Για την ενίσχυση της ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π. και των πράξεών του, δημιουργήθηκε 
κατά την έναρξη της τρίτης φάσης νέο εικαστικό για τη σύνδεση του λογοτύπου του Ε.Π. "Ψηφιακή 
Σύγκλιση" και του επιλεγμένου επικοινωνιακού μηνύματος "Ψηφιακή Ελλάδα, Όλα είναι δυνατά" με το 
προφίλ των ψηφιακών πράξεων του Ε.Π. Αυτό χρησιμοποιήθηκε σε folder, αφίσες & banner προβολής 
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του Ε.Π. σε συνδυασμό με το εκάστοτε έντυπο και ψηφιακό διαφημιστικό υλικό δημοσιότητας του 
Προγράμματος. 

Εκτενής πληροφόρηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π. 

Κατά τη διάρκεια της πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" συνεχίστηκε η εκτενής διαδικτυακή 
πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων διαχείρισης, των ενδιαφερομένων κοινωνικών 
οικονομικών εταίρων και των πολιτών για τις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφορικά με 
όλα τα στάδια και τη διαδικασία υλοποίησης, (δηλ. την εξέλιξη των Προσκλήσεων, των Διαβουλεύσεων 
των Προκηρύξεων, των Εγκρίσεων) μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 

Μέσα από τα μενού που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π., όπως "Η Είδηση 
της Ημέρας", "Νέα", "Σας ενδιαφέρει", "Διεθνείς Ειδήσεις" καθώς και μέσω του κεντρικού banner της 
σελίδας, όπου αναρτώνται οι σημαντικότερες ειδήσεις, ο διαδικτυακός επισκέπτης είχε την δυνατότητα 
μιας γρήγορης ενημέρωσής για κάθε εξέλιξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και για τις ειδήσεις 
αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. και συναφή 
θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

Στο διαδικτυακό Γραφείο Τύπου της ιστοσελίδας αναρτήθηκαν συνολικά περισσότερα από 500 Δελτία 
Τύπου και Ανακοινώσεις αναφορικά με τις πράξεις του Ε.Π. το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 
υλοποίησης τους καθώς και πληροφόρηση για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς 
της Ε.Ε. 

Ενημέρωση Φορέων μέσω του Info-desk 
Για την ενίσχυση και στήριξη της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΥΔ του Ε.Π. και των εμπλεκομένων 
φορέων/δικαιούχων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την βέλτιστη υλοποίηση των πράξεων 
του Ε.Π. τέθηκε σε λειτουργία το γραφείο ενημέρωσης κοινού (Ιnfo-desk), στο οποίο συμπεριλήφθηκε και 
η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου σε μια ευρείας κλίμακας κοινή ενέργεια πληροφόρησης φορέων 
και πολιτών. Το γραφείο ενημέρωσης δέχθηκε, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του (δηλ. από τον 
03/2012 – 03/2013) 3.975 κλήσεις Φορέων και πολιτών και διαχειρίσθηκε 2.850 ερωτήματα. 

Εκπόνηση Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας - υποστήριξη Φορέων του Ε.Π. 

Στη φάση αυτή εξειδικεύθηκε το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και δημοσιότητας με την παροχή προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους οδηγιών και κατευθύνσεων προσαρμοσμένων στις 
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση των δικαιούχων Φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των 
πράξεων ΤΠΕ, στο πλαίσιο τήρησης των άρθρων 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και της ορθής 
εφαρμογής τους, επιτεύχθηκε με την εκπόνηση αναλυτικού Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας του 
Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (07/2012) ως εξειδίκευση του "Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2007-2013" για 
την ενιαία επικοινωνία των έργων ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία από τη φύση τους παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες έναντι άλλων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Ο εν λόγω οδηγός, ηλεκτρονικό έντυπο, δεν εκδόθηκε ως 
έντυπο, αλλά η ηλεκτρονική του έκδοση προωθήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στους 700 Δικαιούχους του Ε.Π. και στους υπεύθυνους πληροφόρησης & 
Δημοσιότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για την εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις και την επίτευξη μιας 
ενιαίας επικοινωνιακής προβολής του Ε.Π. με διακριτή αναγνωρισιμότητα όλων των 
συγχρηματοδοτούμενων ψηφιακών πράξεων, οι οποίες είναι στην πλειονότητα τους ορατές και 
προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό banner με την επικοινωνιακή 
ταυτότητα του Ε.Π. και την αναφορά στην συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
διευκόλυνση των Δικαιούχων στη σήμανση όλων ανεξαιρέτως των πράξεων του Προγράμματος.  

Για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας από τους Δικαιούχους Φορείς κατά 
τη δημοσιοποίηση και προβολή των επιμέρους πράξεων του Ε.Π., σε ολόκληρη την 3η φάση επικοινωνίας 
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και μέχρι το κλείσιμο του Ε.Π. (δηλ. από 07/2012 – 12/2016) πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη 
υποστήριξη τους από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Ε.Π. 

Ενδεικτικά, παρατίθενται παραδείγματα σήμανσης διαδικτυακών τόπων των πράξεων: 
http://www.promitheus.gov.gr / http://www.argolisculture.gr/ http://www.iaathethelontismos.gr/ 
http://www.statistics.gr/el/home / http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/ http://www.onassislibrary.gr/el/ 
http://www.publicrevenue.gr/elib  http://www.adjustice.gr/ http://www.everodopi.gr/ 
https://www.stratologia.gr/el,  

 
Συμμετοχή του Ε.Π. στην διεθνή έκθεση ΤΠΕ, "CeΒIT 2013" 

Μια αξιοσημείωτη ενέργεια δημοσιότητας σε διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον υπήρξε η συμμετοχή του 
Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών CeΒIT 2013, με 
τίτλο "Shaping tomorrow’s world today" (05-09.03.2013), πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική 
έκθεση ψηφιακών επιλογών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμόσιμων τόσο σε επαγγελματικά όσο 
και ιδιωτικά περιβάλλοντα, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Αννόβερο της Γερμανίας με τη 
συμμετοχή 4.000 και πλέον εκθετών από 70 χώρες και επισκέπτες από 120 χώρες του κόσμου. Το Ε.Π. 
συμμετείχε στο εθνικό περίπτερο εκπροσώπησης της χώρας μας, ως συν-διοργανωτής της εθνικής 
αποστολής, μαζί με 9 ακόμη Φορείς που προέρχονταν από Υπουργεία και άλλους Δημόσιους φορείς που 
υλοποιούσαν πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Εθνικό περίπτερο παρουσίασε καινοτόμα 
προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσέφεραν οι επιχειρήσεις πληροφορικής, ως εκθέτες, ενώ 
ταυτόχρονα πρόβαλε βέλτιστες πρακτικές, καθώς και προϊόντα που υλοποιήθηκαν στον ιδιωτικό αλλά και 
στο Δημόσιο τομέα μέσα από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στις 07.03.2013, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής καλών πρακτικών 
έργων ΤΠΕ που βρίσκονταν σε εξέλιξη υλοποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλων 
Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τίτλο "Transforming Greek Public Sector in the New e-Gov ERA" 
http://bit.ly/1mOome9. 

Παρουσίαση του Ε.Π. σε εθνικά & διεθνή συνέδρια 

Αποτελεσματικοί δίαυλοι στην διάχυση της πληροφόρησης αυτής της περιόδου υπήρξε η συμμετοχή του 
Ε.Π. σε (περισσότερα από 20) συνέδρια προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης 
των παρεμβάσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένης της δημιουργίας της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (βλ. συνημμένο "Πίνακα καταγραφής 
και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση") 

Στο πλαίσιο της εξάμηνης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. διοργανώθηκαν διεθνή συνέδρια 
όπου παρουσιάσθηκαν σημαντικές πράξεις του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", όπως π.χ. το "Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου "Smart Public 
Procurement: Efficient Management through e- Procurement" το οποίο έλαβε χώρα στις 20.06.2014 στο 
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έξι (6) από τα σημαντικότερα συνέδρια της 
συγκεκριμένης περιόδου παρατίθενται στον συνημμένο "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών 
πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
 
Διοργάνωση εκδηλώσεων 

Για την ενημέρωση του κοινού για την ταχεία ανάπτυξη και μεγέθυνση του οικοσυστήματος ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διεξήχθησαν δύο (2) ιδιαίτερα επιτυχείς εκδηλώσεις προβολής 
δράσεων που δημιουργήθησαν με τη συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και αξιοποίηση 
πόρων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".  

Η πρώτη απετέλεσε συν-διοργάνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων, είχε τίτλο "Greek ICT Innovation: A prime investment opportunity" (11/2013) στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.argolisculture.gr/
http://www.iaathethelontismos.gr/
http://www.statistics.gr/el/home
http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/
http://www.onassislibrary.gr/el/
http://www.publicrevenue.gr/elib
http://www.adjustice.gr/
http://www.everodopi.gr/
https://www.stratologia.gr/el
http://bit.ly/1mOome9
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Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των πρώτων επιτυχημένων νεοφυών 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του JEREMIE και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε συνδυασμό 
με παρουσίαση καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών.  

Η δεύτερη διοργανώθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ως ετήσια εκδήλωση για το έτος 
2014. Είχε τον τίτλο "Ιστορίες ανάδειξης ψηφιακής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας" και παρουσιάσθηκαν οι 8 πετυχημένες από τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα 
είχαν δημιουργηθεί (μέχρι 11/2014) από τα 4 Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών που συστάθηκαν στο 
πλαίσιο του JEREMIE.  

Κατά τις εν λόγω εκδηλώσεις υπήρξε έντυπη και διαδικτυακή πληροφόρηση του κοινού.  

Η διαδικτυακή ενημέρωση του κοινού πραγματοποιήθηκε τόσο με τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων 
στις σελίδες άλλων Φορέων, όπως π.χ. στην εκδήλωση από 11/2014 όπου το περιεχόμενο της 
δημοσιοποιήθηκε σε 44 διαδικτυακούς τόπους, όσο και με την ανάδειξη του περιεχομένου της μέσω 
microsite το οποίο αναπτύχθηκε για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα http://digitalplan.gr/startups-real-
stories-from-real-people/ και την παρουσίαση των 33 νεοφυών ψηφιακών επιχειρήσεων που υφίσταντο 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ το περιεχόμενο της εκδήλωσης μεταδόθηκε διαδικτυακά με 
την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (live-streaming), αυξάνοντας έτσι τους συμμετέχοντες από 200 σε 600 
(με 400 διαδικτυακούς ακροατές). Εν τέλει, το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο για το σύνολο της 
πράξης απέσπασε το ενδιαφέρον του ειδικού κοινού και σε μεταγενέστερο χρόνο, με τις 1.540 επισκέψεις 
της συγκεκριμένης σελίδας. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων η συνδυασμένη εφαρμογή νέων 
διαδικτυακών εργαλείων πολλαπλασιασμού & διάχυσης της πληροφόρησης, όπως της υπηρεσίας 
ζωντανής μετάδοσης (live-streaming) χάρη στην οποία υπήρξε αυξημένη ακροαματικότητα μέσω 
διαδικτύου, της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και της δημιουργίας 
microsites εκτενούς ενημέρωσης του κοινού για τις πράξεις του Ε.Π. συνέβαλλαν στην διατήρηση του 
ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο των πράξεων και μετά το 
πέρας των ενημερωτικών γεγονότων. 

Παραδείγματος χάριν, το microsite της ετήσιας εκδήλωσης http://www.digitalplan.gr/icts-for-the-citizen/ 
(12/2015) με τίτλο "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη" δέχθηκε 
1.047 επισκέψεις, ενώ το σχετικό video είχε 1.062 θεάσεις μετά το πέρας της εκδήλωσης. Το γεγονός 
δημοσιοποιήθηκε σε 33 διαδικτυακούς τόπους και αναρτήθηκε στα social media (facebook –twitter) του 
Ε.Π. και άλλων φορέων, ενώ η υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης διπλασίασε τον αριθμό των ατόμων που 
παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. 
 
Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους 2015, για την ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν από τους 
Δικαιούχους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" περισσότερες από 100 εκδηλώσεις ολοκλήρωσης πράξεων, τις 
οποίες παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 7.000 άτομα. 
 
Έντυπη πληροφόρηση 

Παράλληλα με την εφαρμογή διαδικτυακών μεθόδων ενημέρωσης, για την τεκμηρίωση των δράσεων 
μέσω του γραπτού λόγου "scripta manent" δεν παραλείφθηκε και η χρήση της έντυπης πληροφόρησης.  

Για τον σκοπό αυτό, στους συμμετέχοντες 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων δόθηκε ανάλογο ενημερωτικό 
έντυπο πληροφόρησης για τις εκάστοτε αναδεικνυόμενες πράξεις ψηφιακής τεχνολογίας του Ε.Π.  
Παραδείγματος χάριν, στο συνέδριο πληροφορικής με τίτλο "6th The Green Connected World: The Cloud 
of Things" (10.04.2014 – Divani Caravel Hotel) διανεμήθηκαν 500 έντυπα ενημέρωσης για την ανάδειξη 
πράξεων του Ε.Π. με τίτλο: "Οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες σε εξέλιξη" 
 
Δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  
(fb, twitter, YouTube) 

http://digitalplan.gr/startups-real-stories-from-real-people/
http://digitalplan.gr/startups-real-stories-from-real-people/
http://www.digitalplan.gr/icts-for-the-citizen/
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Δεδομένου ότι, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πλέον το προβάδισμα στην άμεση και διαδραστική διάχυση της 
πληροφόρησης και ιδιαίτερα στην προβολή περιεχομένου και υπηρεσιών εθνικών & διεθνών φορέων, για 
την ενίσχυση της "διαδικτυακής" παρουσίας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε μια ευρύτερη κοινότητα 
χρηστών, ενεργοποιήθηκε η επικοινωνία των παρεμβάσεων του Ε.Π. μέσω των social media.  

Σε πρώτο στάδιο ενεργοποιήθηκε η άμεση και σύντομη ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας για 
κάθε νέα δράση ή την πρόοδο που αφορά το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και μέσω του Twitter. Η 
επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο με όλους τους χρήστες, του μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, www.twitter.com/madcgr.  

Σε δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός λογαριασμός του Ε.Π. στον διαδικτυακό τόπο 
αποθήκευσης, αναζήτησης και αναπαραγωγής ψηφιακών ταινιών, "YouTube" για την δημοσιοποίηση των 
video που παράχθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Σε τρίτο στάδιο δημιουργήθηκε η σελίδα του Ε.Π. στο facebook, 
https://www.facebook.com/digitalplan.gov?ref=hl όπου από 03/2015 - 12/2016 έχουν πραγματοποιηθεί 
435 αναρτήσεις αναφορικά με ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα και ανακοινώσεις δράσεων και  των 
πολιτικών της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε.) ενώ η σελίδα έχει 600 ακόλουθους. 

 
Μια λεπτομερής αποτύπωση ποσοτικοποιημένων στατιστικών στοιχείων & αποτελεσμάτων για τις 
ενέργειες δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν παρατίθεται στον συνημμένο ανά ΠΕΠ "Πίνακα 
καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".  

Στο τέλος του πίνακα έχει προστεθεί παράρτημα με τίτλο "Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας από 
(Μεγάλους) Δικαιούχους κατά την υλοποίηση των οριζόντιων πράξεων του Ε.Π.". 

Τα στοιχεία δημοσιότητας των πράξεων που παρατίθενται στο Παράρτημα προέκυψαν από μια 
αποτίμηση, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", των ενεργειών 
πληροφόρησης και δημοσιότητας 20 μεγάλων δικαιούχων κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων τους. 

Οι ενέργειες δημοσιότητας που διενεργήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
πραγματοποιήθηκαν με ίδια μέσα, χωρίς υποστήριξη Συμβούλου Επικοινωνίας.  

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Στο πλαίσιο ανάδειξης καλών πρακτικών παρατίθενται 3 επιτυχημένες πράξεις του Ε.Π. 
1. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, "e-prescription" που υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
2. "Search Culture", πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, που 

υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης “Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” 

 
"Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση" 

Η πράξη ηλεκτρονική συνταγογράφηση – "e-prescription" είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς 
της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία παρέχει ηλεκτρονικές κοινωνικές υπηρεσίες που 
αναπτύχθηκαν για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της 
εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital 
Agenda for Europe"). 

Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης συμβάλει αφενός στην 
εξάλειψη της γεωγραφικής διασποράς των σημείων δημιουργίας και εκτέλεσης συνταγών και αφετέρου 
στην ανάπτυξη ενός σταθερού ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια 
στην περίθαλψη, σαφή εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και διασφάλιση της προστασίας των 
προσωπικών του δεδομένων του πληθυσμού. 

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος συμπεριλαμβάνονται η άμεση εκτέλεση των συνταγών, η διαφάνεια 
της περίθαλψης καθώς και η εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του 

http://www.twitter.com/madcgr
https://www.facebook.com/digitalplan.gov?ref=hl


ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,                                             188 

συστήματος φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης σε ένα σύγχρονο ψηφιακό και δια-λειτουργικό 
περιβάλλον.  

Επιπλέον, η συμβολή του έργου συνίσταται στον αποτελεσματικό έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών 
και την επακόλουθη μείωση κόστους στους τομείς της ιατρικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης, στον 
συντονισμό μεγάλου αριθμού φορέων και ενδιαφερόμενων με διαφορετικά συμφέροντα, στην 
επιστημονική υποστήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στη δημιουργία ενός 
σταθερού συστήματος συνταγογράφησης, προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και 
φαρμακευτικό προσωπικό της χώρας. 

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του έργου είναι η ενοποίηση (σύνδεση και δια-λειτουργία) όλων των 
εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέσω μιας πλήρως ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
συνταγογράφησης που υποστηρίζει τη διαχείριση και την παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο του 
κύκλου ζωής της συνταγογράφησης. 

Από την εφαρμογή του συστήματος ωφελούνται ασθενείς, φαρμακοποιοί, ιατροί και τρίτοι εμπλεκόμενοι 
φορείς. Συγκεκριμένα: 

Οι ασθενείς διευκολύνονται με την άμεση λήψη συνταγών και φαρμάκων καθώς και την μείωση των 
δυσκολιών αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των συνταγών.  
Οι φαρμακοποιοί αποφεύγουν λάθη που προέκυπταν από την εσφαλμένη ανάγνωση των χειρόγραφων 
συνταγών, ενώ παράλληλα απλουστεύεται η διαδικασία αποζημίωσης των φαρμάκων. 
Οι γιατροί διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, δυνατότητα καλύτερης 
εφαρμογής του συνταγολόγιου, ηλεκτρονική ειδοποίηση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων 
και δυνατότητα ελέγχου του κόστους της συνταγής. 
Οι υγειονομικές Αρχές αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία, που προκύπτει από τη μείωση χρόνου σε 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, την μείωση κόστους φαρμάκων με την υποστήριξη της συνταγογράφησης 
γενόσημων και την άμεση παροχή πληροφοριών αναφορικά με το ιστορικό συνταγογράφησης των 
γιατρών και την κατάσταση της υγείας των πολιτών. 
 
Το έργο θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α) και παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς εθνικές 
οικονομικές συνθήκες η υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας του κατά το 2010 είχε μεγάλη 
ανταπόκριση, υψηλό ποσοστό κάλυψης και διείσδυσης σε όλη τη χώρα και κατόπιν τούτου θεωρείται ως 
μια από τις σημαντικότερες πλήρως λειτουργικές εθνικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιατρικών συνταγών όσο και των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων.  
Η υλοποίηση της πράξης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.  

Τα οφέλη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη 
Δημόσια Υγεία όσο και τη Δημόσια Οικονομία, δεδομένου ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό on-line 
πληροφοριακό σύστημα με περισσότερες από 850.000 συναλλαγές σε ημερήσια βάση. 

Στα στατιστικά στοιχεία και μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, συμπεριλαμβάνονται: η συμμετοχή 13.000 φαρμακείων και 50.000 ενεργών γιατρών, 
η έκδοση 5.500.000 συνταγών και 2.400.000 παραπεμπτικών ανά μήνα και η εξυπηρέτηση 2.900.000 
ασθενών ανά μήνα, η εξυπηρέτηση 9.950.000 διαφορετικών ασθενών από την έναρξη λειτουργίας του 
συστήματος. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του συστήματος αναπτύχθηκαν 
συνεργασίες και δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη του κοινού σκοπού. 
Εφαρμόσθηκαν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον που συμβάλλουν στην μείωση του κόστους, όπως π.χ. 
με την εξοικονόμηση χαρτιού και την εξάλειψη της διακίνησης και αποθήκευσης των συνταγών σε έντυπη 
μορφή. 
 
Το σύστημα της συνταγογράφησης είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας 
"epSOS "Smart Open Services" http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html που προσφέρει 
διασυνοριακές υπηρεσίες στους πολίτες της Ε.Ε. που ταξιδεύουν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη, 
στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας.  
 

http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html
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Κατά τη διάρκεια του 2016, η πράξη επεκτάθηκε με την ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας "Ηλεκτρονικών 
Ραντεβού – e-RDV" παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες σε δωρεάν "κλείσιμο ραντεβού" σε όλες τις 
Μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) καθώς και στα περισσότερα Κέντρα Υγείας 
της χώρας. Η έναρξη της νέας υπηρεσίας προς τους πολίτες πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2016. Μέσω 
αυτής οι πολίτες επισκεπτόμενοι τη σελίδα https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής Μονάδας ΠΕΔΥ, ΚΥ, την ειδικότητα ή/και τον ιατρό. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εντοπίσουν 
το κοντινότερο σημείο φροντίδας επιλέγοντας το χρονικά εγγύτερο ραντεβού.  

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: EUR 11.955.020 
Κοινοτική συνδρομή: EUR 10.161.767 
 
https://www.e-prescription.gr 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ehealth-and-ageing  

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πύλης 
"e-prescription" παρατίθενται στον "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & 
δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
 
 

 

" SearchCulture.gr", πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου 

Μια νέα διαδικτυακή πύλη, με το όνομα "SearchCulture.gr", προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία 
αναζήτηση σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους 
φορείς. Η νέα πύλη www.searchculture.gr, που αναπτύχθηκε εξ΄ ολοκλήρου από το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον με προηγμένες δυνατότητες 
αναζήτησης και πλοήγησης σε συνδυασμό με μια ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.  

Η πλατφόρμα "SearchCulture.gr" αποτελεί μια "πολιτιστική μηχανή αναζήτησης", η οποία στηρίζεται στην 
εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας που παράγεται από το ΕΚΤ και στη συνεργασία με τους πολιτιστικούς 
φορείς οι οποίοι αποθέτουν σε αυτήν τα ψηφιοποιημένα έργα και αρχεία τους, τηρώντας ειδικές 
προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα τυποποίησης. Χάρη στη δυναμική συνεχούς εμπλουτισμού και 
αύξησης του περιεχομένου που διαθέτει, η πλατφόρμα παρέχει σήμερα πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση 
σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια, στις 56 συλλογές που έχουν διατεθεί από 42 Φορείς πολιτισμού, 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μουσεία, ιστορικά αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, δήμοι, 
άλλοι πολιτιστικοί και ερευνητικοί οργανισμοί και ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Κατά την είσοδο του στην πλατφόρμα, ο διαδικτυακός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
έγγραφα από τη συλλογή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, σε εντυπωσιακά κοσμήματα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, σε γλυπτά από το Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου, στο ψηφιακό 
αποθετήριο για τη Φύση και την βιοποικιλότητα της Ελλάδος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
– Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων, σε μια διαδικτυακή περιήγηση στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη στην 
Προσοτσάνη, μπορεί να μεταφερθεί στο κάστρο της Καβάλας και σε άλλα μνημεία του ελληνικού 
πολιτισμού. 

Το ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε 
ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του 
με προδιαγραφές δια-λειτουργικότητας, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου και περιγραφής 
μεταδεδομένων -ανάλογα με τον τύπο, ενώ για τη διάθεσή και την επανάχρησή του εφαρμόζονται 
διεθνείς πολιτικές.  

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας SearchCulture.gr διατίθεται σε διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού 
περιεχομένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Εuropeana. 

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διαχρονικά διεθνή 
προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου ενώ παράλληλα εισέρχονται στο διαδικτυακό 
περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού.  

https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p
https://www.e-prescription.gr/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ehealth-and-ageing
http://www.searchculture.gr/
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Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο αναπτύχθηκε καταρχήν με 
πρωτοβουλία του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (μέσω των προσκλήσεων 31 και 31.2) και συγκεκριμένα 
αποτελεί τμήμα (υποέργο) της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών 
Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού 
Περιεχομένου” SaaS – www.saas.ekt.gr 

Η εν λόγω Υπηρεσία "SearchCulture.gr" δημιουργήθηκε με στόχο την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου 
πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, για την ανάδειξη και την ενιαία αναζήτηση ιστορικών 
τεκμηρίων με ταυτόχρονη αύξηση της δημοσιότητας και προσβασιμότητάς της από το ευρύ κοινό και 
απευθυνόταν τους δικαιούχους Φορείς πολιτισμού που έλαβαν συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την ψηφιοποίηση των έργων τους.  

Η πλατφόρμα ξεκίνησε την διαδικτυακή παρουσία στις αρχές 2015. Έκτοτε αναβαθμίζεται με λειτουργίες 
προστιθέμενης αξίας και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους 
φορείς της χώρας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους οργανισμούς που διαθέτουν ανοικτό 
πολιτιστικό περιεχόμενο να το αποθέσουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Προϋπολογισμός έργου: 3.925.940,24 €  

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα και τη δημοσιότητα της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας "SearchCulture.gr" παρατίθενται στον "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών 
πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
 

Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2 αναφέρονται οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που 
έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ, ως ΕΦΔ των ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης, στο πλαίσιο της υλοποίησης τόσο 
παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας όσο και δράσεων τοπικής εμβέλειας του ΠΕΠ. 

http://www.saas.ekt.gr/

