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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο συμπληρωματικών οδηγιών αφορά την κατάρτιση της «Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης» (ΕΕΥ) των ΕΠ (Implementation report) που θα υποβληθεί το
2019. Η έκθεση αποτελεί την 4η ΕΕΥ, για το οικονομικό έτος 2018 και ονομάζεται
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2018. Η Έκθεση χαρακτηρίζεται ως περιεκτική
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 1303/2013, καταρτίζεται με βάση τα ΜΕΡΗ Α, Β
και Γ του Υποδείγματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 (και την
τροποποίηση αυτού ΕΕ, 2019/256) και υποβάλλεται μέχρι τις 30/6/2019. Για το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία & Θάλασσα
οι τελικές ημερομηνίες υποβολής των Ετησίων Εκθέσεων είναι 30/06/2019 και
31/05/2019 αντίστοιχα.
Τα κύρια σημεία του περιεχομένου των Εκθέσεων Υλοποίησης EEY των ΕΠ της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχουν ήδη περιγραφεί στα παρακάτω έγγραφα :
1. «Οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των
Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» με αρ. 44629/ ΕΥΣΣΑ
833/25.04.2016. Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για το θεσμικό
πλαίσιο, το περιεχόμενο των ΕΕΥ, το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης και τις
διαδικασίες υποβολής και έγκρισής τους. Επίσης περιλαμβάνει το Υπόδειγμα
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 με βάση το οποίο καταρτίζονται
οι ΕΕΥ και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ Α με βάση το
οποίο καταρτίστηκαν οι ΕΕΥ για τα έτη 2014 και 2015.
2. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων
Υλοποίησης των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» με αρ.
60780/ΕΥΣΣΑ 1286/30.5.2017 και περιλαμβάνει ειδικότερες οδηγίες που
αφορούν το περιεχόμενο των ΕΕΥ για το έτος 2016.
3. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων
Υλοποίησης των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» με αρ.
49147/ΕΥΣΣΑ 839/8.5.2018 και περιλαμβάνει ειδικότερες οδηγίες που
αφορούν το περιεχόμενο των ΕΕΥ για το έτος 2017 και τις τροποποιήσεις των
Εκτελεστικών Κανονισμών 2015/207 και 2014/215.
Οι οδηγίες απευθύνονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομεακών και
Περιφερειακών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 20142020.
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει περαιτέρω συμπληρωματικές οδηγίες για την
κατάρτιση και υποβολή των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης 2018 με βάση τα στοιχεία
των οποίων θα διενεργηθεί η εκτίμηση επίτευξης των οροσήμων του Πλαισίου
Επίδοσης στο πλαίσιο της επανεξέτασης των επιδόσεων από την Ε. Επιτροπή (αρ. 21
και 22 του Καν. 1303/2013 και αρ.6 του Καν. 215/2014). Τα κύρια σημεία της
διαδικασίας επανεξέτασης του Πλαισίου Επίδοσης των προγραμμάτων καθώς και οι
λεπτομέρειες κατανομής του αποθεματικού επίδοσης περιγράφονται λεπτομερώς στο
σχετικό κείμενο οδηγιών της ΕΕ 1.

1 Βλ.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/
gn_performance_framework_review_and_reserve.pdf

1

Ενημέρωση από την Ε.Ε. σχετικά με την διαδικασία της επανεξέτασης των επιδόσεων
έχει ήδη αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων με την Ref.
Ares(2019)632394-04/02/2019 επιστολή της.
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με τη συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).

2

2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 2019 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2018)

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2019 περιλαμβάνει για πρώτη φορά το Μέρος Γ του
Προτύπου που συνοπτικά αφορά :
-

τη συμβολή του Προγράμματος στην Ε2020 : συνοπτικό κείμενο με ποσοτικά
στοιχεία που θα τεκμηριώνουν το ποιοτικό περιεχόμενο και χρήση
παραδειγμάτων όπου απαιτείται.

-

ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Προγράμματος : θα πρέπει να
περιγραφούν οι αιτίες της αποτυχίας για τους άξονες προτεραιότητας (ή
προτεραιότητες για το ΠΑΑ) που δεν έχουν επιτύχει τα ορόσημα με βάση τα
στοιχεία του πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται το πλαίσιο επιδόσεων
(Πίνακας 5) και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη βελτίωση της υλοποίησης.
Για τα τομεακά προγράμματα η ανάλυση πραγματοποιείται ανά κατηγορία
περιφέρειας.

-

την ΠΑΝ : αναφορά σε πληροφορίες για δράσεις που υλοποιούνται, εκτίμηση
των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένες δράσεις και περιγραφή των
κυριότερων πορισμάτων των αξιολογήσεων

Οι οδηγίες συμπλήρωσης για τα Μέρη Α και Β έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα που
αναφέρονται στην εισαγωγή και στο παρόν έγγραφο δίδονται περαιτέρω
αναγκαίες διευκρινίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν γίνει από το νέο
εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ 2019/256 στις 13.2.2019 και οι οποίες εφαρμόζονται στη
φετινή Ετήσια Έκθεση με αναδρομική ισχύ. Ωστόσο, συνοπτικά για τα δύο πρώτα μέρη
επισημαίνονται τα εξής:

2



Το περιεχόμενο των Εκθέσεων που αφορά σε περιγραφικά και ποιοτικά
στοιχεία θα πρέπει να είναι στοχευμένο και δομημένο σε σημεία (bullet
points), αντί αναλυτικού κειμένου, με εστίαση στην πρόοδο των
προτεραιοτήτων και στα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να
συντελεστούν οι όποιες αλλαγές. Για την καλύτερη τεκμηρίωση της προόδου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παραδείγματα έργων ή/και διευθύνσεις
ιστοσελίδων στο βαθμό που εκτιμάται ότι υποστηρίζει το κείμενο.



Αναφορικά με την σύνοψη πολιτών2 (Κεφάλαιο 7 της ΕΕΥ), η Γεν. Δ/νση
Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) δημοσίευσε στις 21/11/2018 συνοπτικό
οδηγό για την εκπόνηση μιας εποικοδομητικής (impactful) σύνοψης για τους
πολίτες που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση.



Στην έκθεση δε θα συμπεριληφθούν αναφορές σχετικά με τον απολογισμό των
εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.



Σε ότι αφορά το ΕΚΤ, έχουν καταργηθεί οι κοινοί δείκτες εκροών
συμμετεχόντων CO12, CO13, CO14, λόγω των τροποποιήσεων που εισήχθησαν
από τον Κανονισμό (ΕΕ) ΕΚΤ 1304/2013, και συνεπώς έχουν αφαιρεθεί από τον
πίνακα 4Α της ΕΕΥ 2018.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/citizenssummaries-of-annual-implementation-reports-tips-tricks

3

2.1 Συμπληρωματικές οδηγίες επί των κεφαλαίων του ΜΕΡΟΥΣ Α του
Υποδείγματος
Σε συνέχεια της υποβολής των ΕΕΥ 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε
διευκρινήσεις και περαιτέρω οδηγίες3 με στόχο την ορθή συμπλήρωση των πινάκων και
των κεφαλαίων του ΜΕΡΟΥΣ Α. Η Ε. Επιτροπή έχει πληροφορήσει τα ΚΜ ότι έως το
τέλος Απριλίου 2019 θα αναρτήσει επικαιροποιημένο έγγραφο με περαιτέρω τεχνικές
οδηγίες
και
απαντήσεις
σε
ερωτήματα
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/.
2.1.1

Χρήση της τροποποίησης του Εφαρμοστικού Κανονισμού 215/2014
(Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/276)

Η τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014 αφορά μία ακόμα
δυνατότητα μέτρησης των εκροών σε όλα πλέον τα Ταμεία, αυτή της σταδιακής
υλοποίησης4. Οι ΔΑ μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που προτιμούν να συνεχίσουν να
μετράνε τις εκροές, για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις ή για μερικώς υλοποιηθείσες
πράξεις. Σε κάθε περίπτωση η επιτευχθείσα τιμή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε
υλοποίηση φυσικού αντικειμένου με τα ίδια χαρακτηριστικά που θα είχε η τελική τιμή
επίτευξης. Η έννοια της λειτουργικότητας δε λαμβάνεται υπόψη για την τιμή επίτευξης
του δείκτη.
Η επιλογή μέτρησης των εκροών που θα γίνει από τη ΔΑ δηλώνεται στο κεφάλαιο 2
της ΕΕΥ αν αφορά τους δείκτες όλων των αξόνων προτεραιότητας ή στο κεφάλαιο
3.1 ανά άξονα προτεραιότητας στον οποίο επιλέγεται να γίνει χρήση. Η επιλογή του
τρόπου μέτρησης αφορά όλους τους δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται σε
έναν άξονα προτεραιότητας. Ως εκ τούτου η επιλογή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλους
τους πίνακες δεικτών εκροών, ήτοι για τους πίνακες 3Α και 5 αντίστοιχα για το
ΕΤΠΑ/ΤΣ.
Στην περίπτωση της επιλογής που αφορά την παραγωγή αναφορών για μερικώς
υλοποιηθείσες πράξεις θα πρέπει να τηρούνται σωρευτικά τα παρακάτω 3 κριτήρια :


τo σύστημα παρακολούθησης να δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των εκροών
σε συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης του κύκλου ζωής του έργου.



η φύση της υλοποιούμενης παρέμβασης να επιτρέπει τη σταδιακή (gradual)
αποτύπωση της υλοποίησης.



ο δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται να επιτρέπει τη μέτρηση εκροών
από τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Για την υποστήριξη των ΔΑ και προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση της τιμής
επίτευξης του δείκτη που δηλώνει ο Δικαιούχος κατά τη μερική υλοποίηση των
πράξεων, η ΕΑΣ/ΕΥΘΥ5, διαβίβασε ηλεκτρονικά σε όλες τις ΔΑ έγγραφο με τίτλο «ΝΕΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση
δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ) του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ 2014-2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
3 Βλ.

4

5

και στα συνοπτικά πρακτικά (minutes) που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την
35η και 36η συνάντηση της EGESIF που πραγματοποιήθηκαν την 12/12/2018 και 21/02/2019
αντίστοιχα.
Βλ. «Συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των
Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» με αρ. 49147/ΕΥΣΣΑ 839/8.5.2018.
Mε το αρ. πρωτ. 23841 – 25/02/2019 έγγραφό της

4

7)» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αλλαγές που επέφερε η τροποποίηση των
Εκτελεστικών Κανονισμών Κανονισμοί:
 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/276 της Επιτροπής, της 23ης
Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 215/2014 όσον αφορά αλλαγές στον καθορισμό των οροσήμων και των
ποσοτικών στόχων για τους δείκτες εκροών στο πλαίσιο επιδόσεων για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, όπου πλέον ευθυγραμμίζονται
οι απαιτήσεις για όλα τα ΕΔΕΤ και δίνεται η δυνατότητα, στις Ετήσιες Εκθέσεις
Υλοποίησης, να αναφέρονται οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών εκροών και για
πράξεις που δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως.


Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/277 της Επιτροπής, της 23ης
Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/207 της Επιτροπής όσον αφορά αλλαγές στα υποδείγματα για τις
εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», καθώς και στα
υποδείγματα για την έκθεση προόδου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, και για τη
διόρθωση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το υπόδειγμα για την έκθεση
υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
και την ετήσια έκθεση ελέγχου.

Με βάση το παραπάνω έγγραφο, η προθεσμία υποβολής των Δελτίων Δήλωσης
Επίτευξης Δεικτών από τους Δικαιούχους, ειδικά για το έτος 2019, παρατάθηκε έως το
τέλος Μαρτίου 2019. Η επαλήθευση της τιμής επίτευξης από τη ΔΑ/ΕΦ
ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα
τεθεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ»,
προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά και έγκαιρα οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης
2018.
Επιπλέον, στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από την ΕΥΘΥ, συμπεριελήφθη
πίνακας με τα έγγραφα που απαιτούνται ανά είδος υποέργου με βάση τη νομοθεσία
των δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να τεκμηριωθεί η μερική ή/και πλήρη
υλοποίηση των έργων/υποέργων.
2.1.2

Στοιχεία για τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που θα
εισαχθούν στην SFC.

Η Ευρ. Επιτροπή θα πραγματοποιήσει ελέγχους για την ποιότητα των δεδομένων που
θα εισαχθούν στην SFC, τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή των ΕΕΥ. Σύμφωνα με την
Ref. Ares(2019)632394-04/02/2019 επιστολή της, αλλά και τα πρακτικά των
συναντήσεων της EGESIF, θα ελεγχθούν οι τιμές όλων των δεικτών των ΕΠ.
Ο έλεγχος προ της υποβολής θα γίνει με στόχο να διορθωθούν ή/και να τεκμηριωθούν
τα εμφανή σφάλματα, άτυπα σε συνεργασία με τις ΔΑ και πριν την τυπική υποβολή της
Ετήσιας Έκθεσης προκειμένου να καταστεί αυτή αποδεκτή (admissible). Επίσης, η Ε.
Επιτροπή θα ελέγξει τα δεδομένα με βάση σχετικά ευρήματα από ελέγχους του
συστήματος παρακολούθησης. Η ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που
εισάγονται στην Ετήσια Έκθεση παραμένει στην ευθύνη των ΔΑ.
Μετά την επίσημη υποβολή των ΕΕΥ η Ευρ. Επιτροπή ενδέχεται να διεξάγει επιπλέον
ελέγχους στα δεδομένα που έχουν ενσωματωθεί στις ΕΕΥ (διαδρομή ελέγχου).
Οι ΔΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕΥ θα είναι μία άρτια και ποιοτική έκθεση που
θα βασίζεται σε αξιόπιστα και ελεγμένα στοιχεία, οι δείκτες έχουν υπολογιστεί ορθά, η
επίτευξη των δεικτών έχει αποτιμηθεί με βάση την ενδεδειγμένη μεθοδολογία και έχουν
γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αναδρομικές διορθώσεις σε συνέχεια της 2ης
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αναθεώρησης του ΕΠ. Για όλα τα παραπάνω οι ΔΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
όλες τις οδηγίες και κατευθύνσεις που έχουν αποσταλεί από την ΕΑΣ καθώς και το
υλικό των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ το
τελευταίο τρίμηνο. Επίσης οι ΔΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια που
στάλθηκαν από την Ε. Επιτροπή στο πλαίσιο της ΕΕΥ 2017.
Αναφορικά με τη χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους, από φέτος, προβλέπεται η
δυνατότητα απολογισμού σε ειδική ενότητα της SFC (στο μενού Ευρωπαϊκή
Επιτροπή»SFC»SFC2014-FO»Παρακολούθηση»Συλλογή
δεδομένων
για
τις
απλουστευμένες επιλογές κόστους). Η συμπλήρωση του δεν είναι υποχρεωτική αλλά
στην περίπτωση που επιλεχθεί πρέπει να σταλεί ταυτόχρονα με την υποβολή της ΕΕΥ
2018. Ειδικότερη πληροφόρηση και σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν από την ΕΥΘΥ
στις ΔΑ σε επόμενη φάση της αποστολής του παρόντος.
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον υπολογισμό της τιμής
επίτευξης των δεικτών, προκειμένου να αποφευχθεί το σφάλμα της
«διπλομέτρησης»6. Ειδικά για τους δείκτες ΕΤΠΑ που αφορούν πληθυσμούς (κοινοί
δείκτες εκροών CO18, CO19, CO20, CO21 και CO36), για την αποφυγή της
διπλομέτρησης κατά τον υπολογισμό των τιμών προόδου, δε θα πρέπει να
αθροίζονται οι πληθυσμοί όλων των ΤΔΠ αλλά να χρησιμοποιείται μια φορά ο
πληθυσμός της χωρικής ενότητας που υλοποιούνται τα έργα.
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει οι ΔΑ να συμβουλεύονται τα Δελτία Ταυτότητας των
κοινών Δεικτών που έχουν καταρτιστεί από την ΕΥΣΣΑ για αυτούς τους δείκτες.
Ειδικά στο ΔΤΔ του δείκτη CO36 που αφορά τον τομέα της Υγείας αναφέρεται η
μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή μέτρηση στο
επίπεδο του κάθε ΕΠ.
Συνεπώς, για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη για στην Ετήσια Έκθεση που θα
υποβληθεί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χωροθέτηση των ενταγμένων έργων
που συνδέονται με κάθε δείκτη χωρίς να αθροίζονται οι τιμές που παράγονται
από τη σχετική αναφορά από το ΟΠΣ.
Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ, για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη αποτελεσμάτων 11509
«Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ» , οι ΔΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οδηγίες που έχουν σταλεί από την
ΕΥΣΕΚΤ με το από 17.1.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς στο πλαίσιο της πρόσφατης
αναθεώρησης άλλαξε ο τρόπος μέτρησης του συγκεκριμένου δείκτη. Η τιμή του δείκτη
θα συμπληρωθεί στον πίνακα 2Γ της Ετήσιας Έκθεσης στη στήλη του έτους 2018,
αθροιστικά για όλα τα χρόνια , σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες οδηγίες.

2.1.3

2.1.3.1

Συμπληρωματικές γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης
και των πινάκων
Γενικές οδηγίες

Η Ετήσια Έκθεση που θα υποβληθεί πρέπει να αφορά την τελευταία εγκεκριμένη
έκδοση κάθε Προγράμματος (μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση). Συνεπώς οι δείκτες
που εμφανίζονται θα είναι οι δείκτες των αναθεωρημένων ΕΠ.
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Βλ. το από 15/11/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΣΣΑ.
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Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των
δεδομένων των δεικτών με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η επίτευξη των
δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Για το σκοπό αυτό, οι αυτόματες αναφορές του
ΟΠΣ θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της επίτευξης των δεικτών μετά από
έλεγχο από τη ΔΑ σε συνδυασμό με τα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη και τις
σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΕΑΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου οι αναφορές του ΟΠΣ να είναι συμβατές με τα
τελευταία εγκεκριμένα ΕΠ, πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία αναδρομικών
διορθώσεων των δεικτών από τη ΔΑ λόγω αναθεώρησης των ΕΠ σύμφωνα με τις
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο από 25-01-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΣΣΑ με
το σχετικό θέμα. Οι οδηγίες συντάχτηκαν κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων
υπηρεσιών της ΕΑΣ.
Οι ενέργειες που θα γίνουν από τις ΔΑ για τις αναδρομικές διορθώσεις, σχετίζονται με
τις περιπτώσεις αλλαγής στους δείκτες, λόγω ομογενοποίησης7 ή/και εισαγωγής
νέου ειδικού δείκτη στο ΕΠ, και είναι ανάλογες με τη φάση ενεργοποίησης των
πράξεων (ενταγμένες ή μη). Στην περίπτωση που οι αλλαγές στους επιχειρησιακούς
δείκτες επηρεάζουν το Πλαίσιο Επίδοσης, η τακτοποίηση των πράξεων στο ΟΠΣ είναι
επιβεβλημένη.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των αναδρομικών διορθώσεων στις
ενεργοποιημένες δράσεις θα πρέπει να αποτελεί το γεγονός ότι αυτές δεν θα
επηρεάζουν τη λογική της παρέμβασης, δεν θα αλλοιώνουν το περιεχόμενο της
εξειδίκευσης, της πρόσκλησης καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης/επιλογής
των προτάσεων από τις ΔΑ, αλλά πραγματοποιούνται για διαχειριστικούς
λόγους.
Για τις αναδρομικές διορθώσεις, οι ΔΑ/ΕΦ και Δικαιούχοι θα χρησιμοποιήσουν τα
Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ), που είναι συνημμένα στην πρόσκληση,
αναφορικά με τον ορισμό και τον τρόπο στοχοθέτησης/μέτρησης των δεικτών,
ώστε να ανταποκριθούν με συνέπεια στις αλλαγές που πραγματοποίησαν κατά την
τελευταία αναθεώρηση των ΕΠ8.
Για την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται, οι ΔΑ πρέπει να
προβούν στις σχετικές ενέργειες με την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των Μονάδων
που έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού του ΕΠ και των Μονάδων που
εκδίδουν προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και τροποποιούν αποφάσεις ένταξης, έτσι
ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ορθή και επίκαιρη υποβολή των συμπληρωμένων ΔΔΕΔΠ
από τους δικαιούχους έως το τέλος Μαρτίου 2019 κατ’ εξαίρεση για την κατάρτιση της
ΕΕΥ 2018 σύμφωνα με το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ.

2.1.3.2

Πίνακες Ετήσιας Έκθεσης
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Αναφορικά με την ομογενοποίηση των δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ, υπενθυμίζεται ότι η σχετική
πρόταση της ΕΥΣΣΑ εστάλη στις ΔΑ με ηλ. μήνυμα της ΕΥΣΣΑ στις 4-5/7/2018, ενώ για το
ΕΚΤ, οι αλλαγές/διορθώσεις των δεικτών στα ΠΕΠ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης
αναθεώρησης/Τεχνικής Προσαρμογής το 2017, σε συνέχεια των προτάσεων της ΕΥΣΕΚΤ και
κατόπιν διαβούλευσης με τις ΕΥΔ των ΠΕΠ.
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Υπενθυμίζεται ότι με βάση οδηγίες που εστάλησαν με email της ΕΥΣΕΚΤ στις 21/3/2018 , οι
ΔΑ των ΕΠ/ΕΚΤ προχώρησαν στις απαιτούμενες προσαρμογές δεικτών ΕΚΤ σε
προσκλήσεις/αποφάσεις ένταξης, ΤΔΠ και ΔΔΕΔΠ και συμπεριέλαβαν τις τιμές των νέων
επιχειρησιακών δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης που υποβλήθηκαν στον Μάιο του
2018.
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Στους πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση και τα
προηγούμενα έτη κατά την υποβολή κάθε Ετήσιας Έκθεσης. Κάθε τέτοια αλλαγή θα
πρέπει να τεκμηριώνεται στη στήλη των παρατηρήσεων.
Εξαίρεση αποτελεί ο Πίνακας 3Α (κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροής του ΕΠ για τα
ΕΤΠΑ/ΤΣ), για τον οποίο οι αλλαγές σε τιμές προηγούμενων ετών, εφόσον υπάρχουν,
θα πρέπει να περιγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων.
Πίνακας 1
Οι τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ/ΤΣ του Πίνακα 1 θα πρέπει
να συμπληρώνονται το έτος που έγινε η μέτρηση και όχι για το έτος που η τιμή
δημοσιοποιήθηκε ή έγινε διαθέσιμη. Για την ΕΕΥ 2019 η ενημέρωση των τιμών
είναι υποχρεωτική εφόσον δεν έχει γίνει τα προηγούμενα έτη.
Οι τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ/ΤΣ μετριούνται και
συμπληρώνονται ανεξάρτητα από την υλοποίηση του ΕΠ. Συνεπώς η τιμή του δείκτη
αποτελέσματος μπορεί να αλλάζει ακόμα και αν η υλοποίηση του ΕΠ δεν εξελίσσεται.
Τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά. Επίσης, όταν
δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή για κάποιο έτος τότε δεν επαναλαμβάνεται η τιμή του
προηγούμενου έτους.
Η ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ θα αποστείλει, ανά ΕΠ, τις τιμές προόδου των δεικτών που
περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ.
Πίνακας 5
Συμπληρώνεται ο Πίνακας 5 του Υποδείγματος ως εξής :
- Για τους οικονομικούς δείκτες οι τιμές προόδου για όλα τα Ταμεία
συμπληρώνονται σωρευτικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός του οικονομικού δείκτη θα γίνει για τις δαπάνες
που πλήρωσε ο Δικαιούχος μέχρι το τέλος του 2018. Η Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης με
έγγραφο της προς τις ΔΑ9 στην αρχή του έτους διευκρίνισε πως πληρωμές που έχουν
πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι μέχρι 31/12/2018 και δεν κατέστη δυνατό να
περιληφθούν σε αιτήματα πληρωμής εντός του 2018 μπορούν να ληφθούν υπόψη
για την επίτευξη του δείκτη F100 στο Πλαίσιο Επίδοσης εφόσον υποβληθεί αίτηση
πληρωμής στην ΕΕ εντός του έτους 2019. Διευκρινίζεται επίσης ότι και η δημόσια
δαπάνη που θα καταβληθεί το 2019 για πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι
δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων μέχρι 31/12/2018 μπορεί και αυτή ομοίως να
ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο επίδοσης εφόσον υποβληθεί αίτηση πληρωμής στην ΕΕ.
Λόγω του ότι για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων η δημόσια δαπάνη θα
καταβληθεί εντός του 2019 και στο ΟΠΣ καταχωρείται μόνο η Έκθεση Επαλήθευσης
/ Πιστοποίησης και δεν καταχωρούνται οι αναλυτικές δαπάνες, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή έτσι ώστε τα ποσά που θα καταχωρηθούν στο ΟΠΣ να ανταποκρίνονται σε
πληρωμές δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων για φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
που πραγματοποιήθηκε μέχρι 31/12/2018.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση του πίνακα 5, καθώς οι
σωρευτικές τιμές του χρηματοοικονομικού δείκτη F100 θα πρέπει να συμφωνούν με
την τελευταία στήλη του πίνακα 6 και να συνάδουν με τα λοιπά δημοσιονομικά
στοιχεία του (Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη
διαχειριστική αρχή). Σημειώνεται ότι οι σωρευτικές τιμές του δείκτη F100 εξάγονται
9

Έγγραφο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με αρ. Πρωτ. 1233-08/01/2019 σχετικά με
το Πλαίσιο Επίδοσης, τις Πληρωμές ΠΔΕ και τον Προγραμματισμό Αιτημάτων Πληρωμής.
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από την αναφορά 9.3.1_6 του ΟΠΣ. Προς αποφυγή λαθών και με στόχο την πλήρη
αντιστοίχιση των δεδομένων των οικονομικών δεικτών του Πίνακα 5 και των
δεδομένων του Πίνακα 6, μία νέα στήλη θα ενημερώνεται αυτόματα στον πίνακα 6
με τα στοιχεία του πίνακα 5.
Για τα ΕΠ για τα οποία έχουν διενεργηθεί αιτήσεις πληρωμής εντός του 2019
με δαπάνες του 2018 για την επίτευξη του δείκτη F100, θα πρέπει οι ΔΑ να
επικαιροποιήσουν τα δημοσιονομικά δεδομένα (31/12/2018) στην SFC
(Πίνακας 1 Παραρτήματος ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 1011/2014), με
την υποβολή νέας έκδοσης, πριν την δημιουργία της Ετήσιας Έκθεσης. Στις
περιπτώσεις αυτές για τη συμπλήρωση των σωρευτικών τιμών του F100 για
το 2018 στον Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης θα αποσταλούν στοιχεία από
την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης.
- Για όλες τις κατηγορίες δεικτών του ΕΤΠΑ/ΤΣ (εκροών, αποτελέσματος και
ΒΣΕ) η ΔΑ συμπληρώνει σωρευτικά τις τιμές προόδου για όλα τα έτη.
Ειδικά για τους δείκτες εκροής που συνδέονται με ΒΣΕ και στο εγκεκριμένο ΕΠ
έχουν ορόσημο μηδέν (0) ή κενό γιατί δεν προβλεπόταν να υπάρχει υλοποίηση, η
τιμή επίτευξης για το έτος 2018 που πρέπει να συμπληρωθεί είναι το μηδέν (0).
- Για τους δείκτες εκροών του ΕΚΤ/ΠΑΝ έχουν επέλθει αλλαγές στον πίνακα 4Α,
καθώς έχουν αφαιρεθεί οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων CO12, CO13, CO14, λόγω
λόγω των τροποποιήσεων που εισήχθησαν από τον κανονισμό ΟΜΝΙΒUS. (Οι
σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ΟΠΣ για τον χαρακτηρισμό των
απογραφικών δελτίων εισόδου συμμετεχόντων ως «πλήρη» χωρίς την
πληροφορία/δεδομένα που απαιτούνταν για τη μέτρηση των τριών δεικτών τα
προηγούμενα έτη).
- Aντίστοιχα για τους δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ , η μέτρηση του κοινού
δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων CR05 στους πίνακες 2A και 2B έχει
πραγματοποιηθεί για το έτος 2018 σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που έχουν
εισαχθεί στο ΟΠΣ μετά την κατάργηση των κοινών δεικτών εκροών CO12- CO14. Σε
ό,τι αφορά τις τιμές των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων
ΕΚΤ/ΠΑΝ CR06-CR09 (Παράρτημα Ι του Καν.ΕΚΤ), αυτές θα δοθούν στις ΔΑ
από την ΕΥ ΟΠΣ (για τους δείκτες CR06, CR08,CR09) και από την ΕΥΣΕΚΤ (για
το δείκτη CR07), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο από 5.12.2018 (αρ.πρωτ.
130500) έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ και ΕΥ ΟΠΣ και τα όσα συμφωνήθηκαν στην
τεχνική συνάντηση στις 5.3.2019. Οι τιμές των κοινών δεικτών
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΠΑΝ του Παραρτήματος ΙΙ του Καν.ΕΚΤ
συμπληρώνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ.
Πίνακες 8, 9 και 10
Στους πίνακες εισάγονται μηδενικές τιμές «0» ακόμα και αν ΔΑ δεν έχει κάνει χρήση
των αντίστοιχων προβλέψεων των Κανονισμών.
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2.1.3.3

Οδηγίες ανά Κεφάλαιο του Υποδείγματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Σύνθεση των Αξιολογήσεων

Για την κατάρτιση της ενότητας αυτής έχει διαμορφωθεί στην SFC ειδικός πίνακας
όπου αποτυπώνονται στοιχεία για κάθε αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί με
αναφορά στην ονομασία, την περίοδο αναφοράς, το Ταμείο και τα βασικά
συμπεράσματα που εξήχθησαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Έκθεση για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής
τεχνικής
Το κεφάλαιο θα συμπληρωθεί από τις ΔΑ που έχουν αποφασίσει να κάνουν χρήση
χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ΔΑ θα πρέπει να στείλει στην Ε. Επιτροπή μία ειδική
έκθεση που θα καλύπτει τις δράσεις χρηματοδοτικών εργαλείων, ως Παράρτημα στην
ΕΕΥ 2018.
Για το σκοπό αυτό, η Ευρ. Επιτροπή εξέδωσε στις 19/3/2019 το «Guidance for Member
States on Article 46 - reporting on financial instruments and on Article 37(2)(c) - leverage
effect»10 που απευθύνεται στις ΔΑ των ΕΔΕΤ με σκοπό να παρέχει υποστήριξη στην
προετοιμασία ειδικής αναφοράς για τις δράσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων και να
εξηγήσει τις κύριες έννοιες και τις βασικές μεθόδους υπολογισμού των μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Αναφορικά με ερωτήματα ΚΜ σχετικά με το προαναφερθέν guidance που τέθηκαν στην
35η EGESIF η Ευρ. Επιτροπή απάντησε ως ακολούθως:


Η επιτευχθείσα μόχλευση θα υπολογίζεται αυτόματα από την SFC με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα από τις ΔΑ..



Στο υπόδειγμα για την ειδική αναφορά για τις δράσεις των χρηματοδοτικών
εργαλείων του Εκτελεστικού Κανονισμού 2019/255 έχει συμπεριληφθεί το
πεδίο 3.1 όπου θα αποτυπώνονται οι θεματικοί στόχοι στους οποίους
συνεισφέρουν τα εργαλεία χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση
προϋπολογισμών. Η συμπλήρωση αυτού του πεδίου είναι προαιρετική και
αφορά, κατά κύριο λόγο, τις περιπτώσεις που το χρηματοδοτικό εργαλείο
συνεισφέρει σε περισσότερους του ενός θεματικούς στόχους. Η SFC δεν
υπολογίζει αυτόματα αυτές τις τιμές.



Προαιρετική είναι επίσης η συμπλήρωση του πεδίου 39.3 του Υποδείγματος που
αποτυπώνει τη συνολική επένδυση στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών.



Εύλογη μόχλευση (reasonable leverage) - Σε αυτήν την ενότητα οι ΔΑ θα
αποτυπώσουν τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για το σχεδιασμό των
χρηματοδοτικών εργαλείων.



Τα «ποσά που έλαβαν οι τελικοί αποδέκτες» (‘amounts that have reached final
recipients’) είναι αυτά που έχουν πληρωθεί σε αυτούς. Εάν το δάνειο έχει
εκταμιευθεί στον τελικό αποδέκτη σε δόσεις, θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτές
που ήδη έχουν εκταμιευθεί και όχι το δεσμευμένο ποσό.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2019/
guidance-for-member- states-on- article-46-reporting-on-financial-instruments-and-on-article37-2-c-leverage-effect. Επιπλέον βλ. ειδική παρουσίαση για την αναφορά των χρηματοδοτικών
εργαλείων της 37ης συνάντησης της EGESIF.
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2.2 Συμπληρωματικές οδηγίες επί των κεφαλαίων του ΜΕΡΟΥΣ Β του
Υποδείγματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12– Υποχρεωτικές πληροφορίες και Αξιολόγηση σύμφωνα με το
άρθρο 111 παρ. 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του Καν.
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013
Περιλαμβάνει την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης και την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων στις περιπτώσεις που έχουν
ολοκληρωθεί.
Στο έτος που προηγήθηκε ολοκληρώθηκαν για την πλειοψηφία των Προγραμμάτων οι
αξιολογήσεις εφαρμογής ή/και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις που υποστήριξαν τη
διαδικασία της αναθεώρησης. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί συνοπτικά η συνεισφορά
των ανωτέρω στην πρόσφατη αναθεώρηση των ΕΠ.
Επίσης, συστήνεται στις ΔΑ των ΠΕΠ να αναφερθούν εν συντομία στα βασικά
πορίσματα της αξιολόγησης που διεξήχθη και ολοκληρώθηκε το 2018 από την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ για τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
τόσο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα 13 ΠΕΠ (στις επενδ. προτεραιότητες 8.iv
και 9i/9iii αντίστοιχα).
Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται επίσης τα αποτελέσματα των μέτρων
πληροφόρησης και ενημέρωσης των Ταμείων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
επικοινωνιακής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί
στα Στρατηγική και το Ετήσιο σχέδιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι
αναγκαίο να γίνει αναφορά στην αξιολόγηση των ενεργειών Π&Ε όσον αφορά στην
προβολή και την αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης.
Η μέθοδος που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί είναι:


η παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων ερευνών (ποσοτικών και ποιοτικών)
που έχουν διεξαχθεί για την αξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας, συγκριτικά με αντίστοιχα στοιχεία μετρήσεων της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου ή με τους επικοινωνιακούς στόχους της περιόδου
2014-2020



Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει έρευνα, η συμπλήρωση του Πίνακα
Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που
χρησιμοποιήθηκε και κατά την περίοδο Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Δεδομένου ότι στην SFC2014 δεν μπορεί να επισυναφθεί ο Πίνακας
Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, η
πληροφορία πρέπει να εισαχθεί σε μορφή κειμένου.



η ανάδειξη ενεργειών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καλές
πρακτικές

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες που
έχουν ήδη διεξαχθεί ή δύναται να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες που πρόκειται να
υλοποιηθούν:


Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ρόλου των Ταμείων
και της Ένωσης
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Βαθμός
επίγνωσης/κατανόησης
Προγραμμάτων



Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ



Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τα έργα



Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον



Αντιλαμβανόμενο όφελος

στόχων,

πράξεων

Επιχειρησιακών

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ΕΠ και σαν
βάση ως προς την επίτευξη των στόχων επικοινωνίας της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
Τέλος, στο πλαίσιο οδηγιών κατάρτισης των Ετησίων Εκθέσεων επισυνάπτονται τα
ακόλουθα αρχεία που αφορούν στο κεφάλαιο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς
και στη διαμόρφωση της συνοπτικής ενημέρωσης για τους πολίτες (Citizens
Summaries):
1. Πίνακας

καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών Πληροφόρησης
Επικοινωνίας (χρησιμοποιείται μόνο εφόσον δεν έχει εκπονηθεί έρευνα )

και

2. Έντυπο “Citizens summaries of Annual Implementation reports Tips and Tricks”

της ΓΔ Αστικής και Περιφερειακής πολιτικής με χρήσιμες συμβουλές για τη
διαμόρφωση της σύνοψης της ετήσιας έκθεσης με δημιουργικό και φιλικό
τρόπο ώστε να προσελκύουν το κοινό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορούν ενδεχομένως να
προστεθούν, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τους
στόχους του ΕΠ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο
στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
1303/2013]
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που
αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά
προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος
Περιγράφεται η πρόοδος της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης με βάση το Κεφ. 4 του
εγκεκριμένου ΕΠ. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στη διαδικασία που έχει επιλεγεί
από την ΔΑ για την εφαρμογή των ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ, στις στρατηγικές που έχουν
επιλεγεί και πώς αυτές συμβάλλουν στους στόχους του ΕΠ, στο στάδιο υλοποίησής
τους, σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, κλπ.
14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των
αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να
χρησιμοποιούν τα Ταμεία
Σε επόμενη φάση της παραλαβής του παρόντος θα σταλεί από την ΕΥΘΥ σχετικό
κείμενο.
14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και
στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες
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Συμπληρώνεται το κεφάλαιο αυτό ανάλογα με τον τρόπο που συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων της μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου EUSAIR.
Ενδεικτικά η ΔΑ δύναται να αναφέρει έργα που συμβάλουν στους στόχους και να
αναφερθεί σε αυτά, ακόμα και αν δεν εφαρμόστηκαν ειδικά κριτήρια
αξιολόγησης/επιλογής που να αφορούν στη συμβολή αυτών των έργων για την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.
Επιπλέον ζητείται να προστεθούν οι δράσεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής και να ληφθούν υπόψη σε προσεχείς προσκλήσεις.
Τέλος, ζητείται να αποτυπωθούν εν συντομία οι ενέργειες του αρμόδιου συνδέσμου
EUSAIR της Διαχειριστικής και των φορέων της Περιφέρειας πού αφορούν την πορεία
υλοποίησης της στρατηγικής και την εμπλοκή τους στη στρατηγική με την
κινητοποίησή τους για την υποβολή προτάσεων.
14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής
καινοτομίας, κατά περίπτωση
Στο παρόν περιγράφεται η πρόοδος των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, εφόσον
υλοποιούνται κατά την περίοδο αναφοράς της ΕΕΥ. Αναφορά μπορεί επίσης να γίνει
στις προοπτικές και δυνατότητες υποστήριξης και ανάπτυξης της κοινωνικής
καινοτομίας μέσω της εφαρμογής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
Στην ενότητα αυτή μπορούν να προστεθούν και ενέργειες κοινωνικής καινοτομίας που
έχουν εξειδικευθεί στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ορισμένων
περιφερειών.
14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον
υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με
ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με
αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς
επαγγελματική
δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων,
κατά
περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων
Η ενότητα 14.6 περιλαμβάνει δύο σκέλη τα οποία δύνανται να απαντηθούν ξεχωριστά.
Στο πρώτο σκέλος θα καταγραφεί η πρόοδος από την πιθανή εφαρμογή μέτρων που
αφορούν στην αντιμετώπιση αναγκών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που
εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φτώχειας. Στην ενότητα αυτή, το μείζον κριτήριο που
καθορίζει και το περιεχόμενο της απάντησης του ΕΠ είναι πρωτίστως
γεωγραφικό/χωροταξικό και για το λόγο αυτό απαιτείται από κάθε πρόγραμμα να
εντοπίσει και να συμπεριλάβει στην Ετήσια Έκθεσή του τις γεωγραφικές εκείνες
περιοχές ή ζώνες στις οποίες εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα για την άμβλυνση του
φαινομένου του εκτεταμένου ποσοστού φτώχειας ανάμεσα στον πληθυσμό.
Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, το έργο της συμπλήρωσης της υποενότητας αυτής
απευθύνεται κυρίως στα δέκα τρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα
οποία εκ φύσεως προσβλέπουν στην υλοποίηση μέτρων και παρεμβάσεων με γνώμονα
εστιασμένες ανάγκες περιφερειακού χαρακτήρα. Επομένως, όσα ΠΕΠ έχουν
προγραμματίσει την υλοποίηση χωρικών παρεμβάσεων (ΒΑΑ, ΟΧΕ CLLD)
στοχευμένων σε περιοχές με πληθυσμούς που πλήττονται από φτώχεια, θα
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πρέπει να αναφέρουν το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται και τις ενέργειες που
έχουν ήδη σχεδιάσει ή/και έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούν.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Εκπόνηση μελετών για την εφαρμογή χωρικών παρεμβάσεων,



Τεχνικές συναντήσεις, ημερίδες, διαδικασίες διαβούλευσης για το σχεδιασμό
χωρικών παρεμβάσεων,



Διαδικασία εξειδίκευσης για την επιλογή στρατηγικών,



Επιλογή Προσχεδίων χωρικών παρεμβάσεων,



Έκδοση Πρόσκλησης υποβολής τελικών Σχεδίων χωρικών παρεμβάσεων,



Κατάρτιση Στρατηγικής
παρεμβάσεις,



Γραπτή διαδικασία στην Επιτροπή Παρακολούθησης για την εξειδίκευση των
δράσεων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα στρατηγικά σχέδια,



Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχωρήσεις για την επιλογή των
πράξεων ΒΑΑ,



Προσκλήσεις προς φορείς για την υλοποίηση των πράξεων



Στάδιο υλοποίησης εν γένει.

ή/και

Επιχειρησιακού

Σχεδίου

για

χωρικές

Επίσης, θα ήταν σκόπιμο όπως αναφερθούν ονομαστικά οι συγκεκριμένες περιοχές
και τα κριτήρια με τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις στρατηγικές και
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για περιοχές που πλήττονται από φτώχεια.
Το δεύτερο σκέλος της εν λόγω ενότητας αφορά στη συγγραφή ενός συνοπτικού
υποκεφαλαίου που θα αφορά στην πρόοδο των μέτρων που ελήφθησαν στη χρονική
περίοδο αναφοράς της ετήσιας έκθεσης για στοχευμένες ομάδες στόχου που
εμφανίζουν συγκεκριμένα οικονομικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα
οποία κατατάσσονται οι εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες στην κατηγορία των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων (ΑμΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο
της φτώχειας, άτομα που υφίστανται διακρίσεις κοκ.). Στα μέτρα εκείνα που
υλοποιούνται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κοινωνικά ομάδων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και
πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενίσχυση του βαθμού ένταξής τους στην αγορά
εργασίας, στην ενδυνάμωση του πλαισίου που διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη,
στην συμπλήρωση των αποτελεσμάτων από ενέργειες προώθησης των ίσων ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών κλπ.
Για τα δέκα τρία (13) ΠΕΠ, στην εν λόγω υποενότητα δύναται να συμπεριληφθούν στο
πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 οι δομές που χρηματοδοτούνται καθώς και νέες
δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ή/και υλοποιηθεί για Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες,
ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένους-ες κλπ. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ΘΣ 8, μπορούν να
αναφερθεί η ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στις ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ καθώς
και στις RIS, εφόσον εμπίπτουν στη λογική του εν λόγω κεφαλαίου. Για κάθε κατηγορία
πράξεων, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική περιγραφή του σταδίου εφαρμογής,
από την ενεργοποίηση (διαβούλευση, εξειδίκευση, πρόσκληση) μέχρι την φάση
υλοποίησής τους, καθώς και πρόσθετες ενέργειες (παρατάσεις, διευρύνσεις, αύξηση
προσωπικού):


Κέντρα Κοινότητας: λειτουργία, παρατάσεις, διευρύνσεις, αύξηση προσωπικού
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Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια,
φαρμακεία),



Δομές αστέγων,



ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ,



Εξειδικευμένη στήριξη μαθητών ΑΜΕΑ για άτομα με αναπηρίες,



Δράσεις Ρομά: νέα Παραρτήματα Κέντρων Κοινότητας, αύξηση προσωπικού,
διαδικασίες διαβούλευσης με την Ε.Γ. Ρομά, ενεργοποίηση νέων δράσεων
(επιδότηση ενοικίου, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, μετεγκατάσταση, κλπ),



Ένταξη μεταναστών: Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Κέντρων Κοινότητας
(ΚΕΜ/ΚΚ),
διαδικασίες
διαβούλευσης
/
ενεργοποίηση
δράσης
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών,



Δομές κακοποιημένων γυναικών,



Ενεργοποίηση δράσης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης



Ενεργοποίηση δράσεων για ψυχική υγεία, εξαρτήσεις, ΤΟΜΥ



ΤΑΠΤΟΚ (CLLD)



Ενεργοποίηση δράσεων κατάρτισης/συμβουλευτικής/πιστοποίησης
προώθησης στην απασχόληση ανέργων,



Ενεργοποίηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,



Ενεργοποίηση δράσεων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και κατάρτισης/
συμβουλευτικής/πιστοποίησης εργαζομένων.



Άλλες σχετικές με αυτές τις ομάδες στόχου πράξεις που έχουν εξειδικευτεί, κ.λπ

και

Τα μέτρα που δύνανται να συμπεριληφθούν στην Ετήσια Έκθεση για τις ανωτέρω δύο
(2) ενότητες μπορεί να είναι είτε διοικητικές παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα που
διευκολύνουν την επακόλουθη ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης
του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. Περιφερειακά
παρατηρητήρια κοινωνικής ένταξης, περιφερειακά παρατηρητήρια ή μηχανισμοί
διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας) ή συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα με
καθορισμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Για τις ανωτέρω πράξεις θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν συνολικά μεγέθη (εφόσον
υπάρχουν) ή συνολικά το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται (π.χ. αριθμός
δομών, συνολικοί ωφελούμενοι, αριθμός νέων δομών προς εξειδίκευση).
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2.3 Συμπληρωματικές οδηγίες επί των κεφαλαίων του ΜΕΡΟΥΣ Γ του
Υποδείγματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - Έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη με:


σύντομο, καλά δομημένο και στοχευόμενο κείμενο,



σχετικά / διαθέσιμα στοιχεία που να στηρίζουν την παράθεση ποιοτικών
αναφορών και



παράθεση ενδεχομένως ενός συγκεκριμένου
περισσότερων) που να υποστηρίξει το κείμενο

παραδείγματος

(ή

και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 – Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Προγράμματος και
μέτρα που λαμβάνονται – Πλαίσιο επιδόσεων
Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα
και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν
επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα (2018), να παρουσιαστούν συνοπτικά οι λόγοι στους
οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019.
Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του κεφαλαίου θα πρέπει να
είναι σε συνέπεια και πλήρη συνάφεια με τον Πίνακα 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 -

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
(μόνο για το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)

Σύμφωνα με το α. 19, παρ. 6 του Καν. 1304/2013: «Τουλάχιστον δύο φορές κατά τη
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η
αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της κοινής υποστήριξης από το ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή της «εγγύησης για τη νεολαία». Η πρώτη
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη αξιολόγηση έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2018.»
Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 παρουσιάζει και αξιολογεί την ποιότητα των
προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ,
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων
που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν
την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης και αξιολογεί την
πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών
θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή άσκησης. Για
την τεκμηρίωση του κειμένου σκόπιμο είναι να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες δράσεις
της περιόδου 01/01/2016 έως 31/12/2018.
Η έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της κοινής στήριξης από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή
της Εγγύησης για τη Νεολαία.
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Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ΠΑΝ τον 12/2018. Άρα θα
παρουσιάσει τα βασικότερα πορίσματα αυτής της αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρασχεθούν οι πληροφορίες που δόθηκαν στο
πλαίσιο της 37ης συνάντησης της EGESIF σχετικά με τη διάκριση του περιεχομένου για
την ΠΑΝ μεταξύ του κεφαλαίου 5 στο Μέρος Β της ΕΕΥ και του παρόντος κεφαλαίου
18.
Στο κεφάλαιο 5 θα αναφερθούν:


μια γενική περιγραφή της υλοποίησης της ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένης της
επίδρασης της στην υλοποίηση των μέτρων «Εγγύησης για τη Νεολαία»,
παραθέτοντας παραδείγματα δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την
ΠΑΝ,



καθώς και μια περιγραφή τυχόν προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την
υλοποίηση της ΠΑΝ και των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους.

Στο κεφάλαιο 18 θα αναφερθούν
πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑ:

τα

πορίσματα

της

αξιολόγησης

που



σχετικά με την ποιότητα των προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι
συμμετέχοντες στην ΠΑΝ και την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης,
στην εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή
τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή άσκησης, καθώς και



όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο
της κοινής στήριξης από το ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την
εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία.

2.4 Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης
Υλοποίησης 2018
Με στόχο την ομαλή υποβολή των εκθέσεων στην SFC και δεδομένου ότι η έκθεση αυτή
είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση του Πλαισίου Επίδοσης και την κατανομή του
αποθεματικού, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί με βάση το παρακάτω
χρονοδιάγραμμα:
1. Συμπλήρωση στην SFC του πίνακα 5 και όπου είναι δυνατόν των πινάκων
δεικτών εκροών των αξόνων προτεραιότητας και ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ προκειμένου να
ελεγχθούν οι τιμές από την Ε. Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθούν λάθη
κατά την τυπική υποβολή. Οι έλεγχοι της Ε. Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν
ιδιαίτερα για περιπτώσεις που τα λάθη είναι προφανή ώστε να διορθωθούν
πριν την τυπική υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης και να καταστεί αυτή αποδεκτή.
Τα δεδομένα που θα συμπληρωθούν θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και
ελεγμένα προκειμένου να θεωρηθούν ποιοτικά και αξιόπιστα μέχρι τις
15/05/2019.
2. Οριστική κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης από τη ΔΑ, μετά τη διαβούλευση και
ολοκλήρωση της επίσημης εισαγωγής της στην SFC μέχρι τις 14/06/2019.
3. Αποστολή της τελικής έκθεσης στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠ μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ μέχρι τις 17/06/2019 προς έγκριση.
4. Ολοκλήρωση της εισαγωγής στη βάση SFC της οριστικής Έκθεσης μαζί με την
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τις 29/06/2019,
προκειμένου να γίνει η απαραίτητη επικύρωση.
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5. Σε κάθε περίπτωση η τελική ημερομηνία αποστολής είναι η 30/6/2019.
Για ερωτήματα σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης, οι ΔΑ μπορούν να
απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις mpragiati@mnec.gr
(Μαίρη Πραγιάτη) και elefthimiou@mnec.gr (Ελευθερία Ευθυμίου).
Για θέματα που αφορούν σε θέματα ΕΚΤ, οι ΔΑ μπορούν να απευθύνονται στην
ΕΥΣΕΚΤ, Μιράντα Θεοδωροπούλου (mtheodoropoulou@mou.gr), Χρήστο Κύρκογλου
(kichri @mou.gr) και Εμμανουέλα Κουρούση (emmakour@mou.gr).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Ευστ. Γιαννακίδη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κου Π. Κορκολή
Γραφείο Ε.Γ. Διαχείρισης ΕΠ Τομεακών ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής, κας Ε. Φωτονιάτα
Γραφείο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΚΤ, κου Γ. Ιωαννίδη
Προϊστάμενο ΕΑΣ, κ. Ι. Φίρμπα
ΕΥΣΣΑ
ΕΥΣΕ
ΕΥΘΥ
ΕΥ ΟΠΣ
ΕΥΚΕ
ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΥΣΕΚΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ηλεκτρονικά)
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
Προϊστάμενη Δ.Α κα Α. Φέτση
Λεωφ, Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. « Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϊσταμένη Δ.Α. , κα Αν. Καρκούλη
Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση»
Αναπ. Προϊστάμενο κ. Αθ. Φρακτόπουλο
Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Προϊστάμενο κ. Β. Πιτσινίγκο
Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Προϊσταμένη κα Α. Ωραιοπούλου
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Προϊστάμενο κ. Χ. Κιουρτσίδη
ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Προϊσταμένη κα Ευγ. Παπανικολάου
8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Προϊσταμένη κα Μ. Σαραφίδου
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Προϊστάμενο, κ. Π. Οικονόμου
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Προϊσταμένη κα Αλ. Σταθοπούλου
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Προϊστάμενο κο. Κ. Λέμα
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Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
Προϊστάμενο κ. Δ. Δρόση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Προϊστάμενο κ. Αντ. Ψαράκη
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 00 Τρίπολη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Προϊστάμενο κ. Γ. Πλακωτάρη
10 χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Προϊστάμενο κ. Αντ. Βουτσίνο
Σ. Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Προϊσταμένη κα Μ. Κασωτάκη
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
Διαχειριστική Αρχή των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020»
Προϊστάμενος κος Μανέτας
Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα»
Προϊσταμένη κα Γιόκαλα
Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα
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