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Η «Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αηηηθήο 2014-2020», πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ησλ ρξεκαηνξνψλ θαη ησλ δεηθηψλ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ην Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα (ΟΠΣ), ηελ 20/11/2017. Δπηπιένλ, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
αμηνιφγεζε αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν Σχκβνπινο
έιαβε ππφςε δεπηεξνγελή ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ησλ Πξάμεσλ, ηα νπνία
ζπγθέληξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Τα βαζηθά
επξήκαηα, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, παξαηίζεληαη
παξαθάησ.
Α. Αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο αλά Θεκαηηθό ηόρν ηνπ Δ.Π. Αηηηθή 2014 - 2020
Τα κεγέζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρνπλ
κεηαβιεζεί θαζνξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνπ είραλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ
θάζε ηεο Δx-ante Αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δ.Π. Τν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά ηε ζπλερή θαη ξαγδαία αξλεηηθή πνξεία,
θαηά ηα έηε 2014 – 2016, παξνπζηάδεη ζηνηρεηά νξηαθήο βειηίσζεο, δηαηεξψληαο ηελ
θαιχηεξε ζέζε σο πξνο ηα κεγέζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αλάκεζα
ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Β. Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ΠΔΠ
πινπνίεζεο ηωλ δεηθηώλ εθξνώλ θαη απνηειεζκάηωλ

Αηηηθήο.

Πξόνδνο

Τν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε
ησλ ζπζηεκηθψλ δξάζεσλ έλαληη ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ
πινπνηνχληαη. Μέρξη θαη ην ρξνληθφ ζεκείν άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ ην ΟΠΣ (20-112017) απφ ηνπο ζπλνιηθά ζαξάληα ηέζζεξεηο (44) Γείθηεο Δθξνψλ, έηζη φπσο
πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, κφλν νη δεθαελλέα (19) εμππεξεηνχληαη
απφ αληίζηνηρεο πξάμεηο. Απφ απηνχο, νη δψδεθα (12) αθνξνχλ ζε πξάμεηο ηνπ ΔΤΠΑ
θαη νη ππφινηπεο επηά (7) ζε πξάμεηο ηνπ ΔΚΤ. Οκνίσο απφ ηνπο ηξηάληα δπν (32)
δείθηεο απνηειέζκαηνο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ηξφπν ηεθκεξίσζεο θαη
ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ βάζεο, αιιά θπξίσο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί,
κφλν δεθαηξείο (13) απφ απηνχο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
δηαζέζηκεο πεγέο δεδνκέλσλ.
Κπξίσο σο πξνο ηνπ δείθηεο εθξνψλ ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί βαζίζηεθε ζηνλ βαζκό επίηεπμεο ηνπ
ησλ δεηθηψλ, ζηε ζρέζε δειαδή ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ εληαγκέλσλ Πξάμεσλ πξνο
ηνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο. Απηφ ζπλέβε δηφηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο
πνπ αθνξνχλ Πξάμεηο ηνπ ΔΤΠΑ δελ είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο πινπνίεζεο κέζσ
ησλ Γειηίσλ Δπίηεπμεο Γεηθηψλ πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο.
Ο Α.Π. 1 «Δνίζσςζη ηυν Μησανιζμών & ηυν Δπενδύζευν ηυν ΜΜΔ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ ζηην Έπεςνα & ηην Καινοηομία» εκθαλίδεη ζεκαληηθή
πζηέξεζε ζηελ πινπνίεζή ηνπ ιφγσ ηνπ κε νξηζκνχ Δ.Φ.Γ.
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Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Α.Π. πξνηείλεηαη ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ
γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ΓΓΔΤ σο Δ.Φ.Γ. γηα ηελ άκεζε έθδνζε Πξνζθιήζεσλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ Α.Π. 2 «Γιάδοζη & Ανάπηςξη Καινοηόμυν Πποφόνηυν &
Υπηπεζιών ηυν ΜΜΔ με ηη σπήζη ΤΠΔ» νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί
αθνξνχλ ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 2c κε ην δείθηε Τ3225 λα παξνπζηάδεη
δηπιάζηα ηηκή επίηεπμεο θπζηθνχ ζηφρνπ θαζψο έρνπλ εληαρζεί θαη πινπνηνχληαη δπν
Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε εθαξκνγέο ΤΠΔ ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο έλαληη κηαο πνπ
είρε ηεζεί αξρηθά σο ζηφρνο.
Ο Α.Π.3 «Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ & ηηρ εξυζηπέθειαρ ηυν ΜΜΔ –
Βεληίυζη ηηρ ελκςζηικόηηηαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ για πποζέλκςζη
Δπενδύζευν & πποαγυγή ηηρ Καινοηόμος Δπισειπημαηικόηηηαρ» εκθαλίδεη
κεγάιε πζηέξεζε ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ζε φιεο ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο.
Γελ έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο ιφγσ θαζπζηέξεζεο νξηζκνχ Δ.Φ.Γ. θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ Π.Σ.Κ.Δ.
Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα
ρξήζεο άιισλ Δ.Π. θαη ηακείσλ (π.ρ. Δ.Π.Αλ. Δ.Κ.) γηα ηελ εθρψξεζε πνζψλ απφ ην
Π.Δ.Π. Αηηηθήο.
Γηα ηνλ Α.Π.4 «Πποώθηζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηηρ σπήζηρ ΑΠΔ και ηηρ
Σςμπαπαγυγήρ & Πποώθηζη Φαμηλών εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα ζηιρ
Αζηικέρ Πεπιοσέρ» δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί δξάζεηο ζηηο αληίζηνηρεο Δπελδπηηθέο
Πξνηεξαηφηεηεο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο άξζεο αηξεζηκφηεηαο πνπ αθνξνχζε ζηελ
έγθξηζε ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ. Δθ ηνχηνπ ν Άμνλαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε.
Γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα πξνηείλεηαη λα νινθιεξσζεί άκεζα ε έληαμε
ηεο Πξάμεο κε Γηθαηνχρν ην Δ.Τ.Δ.ΑΝ. Α. Δ. ζην πιαίζην ηεο εθδνζείζαο
Πξφζθιεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ θαη λα εθδνζεί ε αληίζηνηρε
πξφζθιεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηεξίσλ ε νπνία είρε
εμεηδηθεπζεί απφ ηελ 1ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
Όζνλ αθνξά ηνλ Α.Π.5 «Πποώθηζη ηηρ Πποζαπμογήρ ζηην Κλιμαηική Αλλαγή,
καθώρ και ηηρ Ππόλητηρ & Γιασείπιζηρ Κινδύνυν» ε πνξεία πινπνίεζεο είλαη
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, ζχκθσλα θαη κε ην πνζνζηφ επίηεπμεο θπζηθνχ ζηφρνπ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ δεηθηψλ. Γελ δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ Γειηία Δπίηεπμεο Γεηθηψλ γηα
Πξάμεηο ηνπ ΔΤΠΑ πνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη νινθιεξσζεί
ζεκαληηθφ ηκήκα ή κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο Πξάμεο.
Πξνηείλεηαη, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή λα δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηεο ππεξεζίαο ζεζκηθήο
ππνζηήξημεο (ΔΥΘΥ) έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί γηα ην πνηεο ζα είλαη νη δηνηθεηηθέο
πξάμεηο πνπ ζα νξίδνπλ φηη ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί απηφ
ζηε ζπλέρεηα λα δεισζεί ζπζηεκηθά. Δπηπξφζζεηα ε έλαξμε δξάζεσλ ζην πιαίζην
ησλ Ο.Φ.Δ. ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα.
Ο Α.Π.6 «Βεληίυζη ηηρ Ποιόηηηαρ Ευήρ ζηο Αζηικό Πεπιβάλλον» εκθαλίδεη
ηδηαίηεξα πςειή απφδνζε ζηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 6, 6b & 6c ιακβάλνληαο
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ππφςε ηα πςειά πνζνζηά επίηεπμεο θπζηθνχ ζηφρνπ ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ
εθξνήο (CO19, CO19 & CO09). Δμαίξεζε απνηειεί ε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6e
πνπ έρεη δεζκεπηεί γηα ρξήζε ζην πιαίζην ησλ Ο.Φ.Δ.
i.

ii.
iii.

Πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Δηδηθνχ Σηφρνπ έηζη ψζηε λα
παξαιεθζεί ν φξνο - ραξαθηεξηζκφο «πγξά» απφ ηα απφβιεηα θαζψο θαη ε
εηζαγσγή δείθηε εθξνψλ πνπ ζα αθνξά ηα αζηηθά απφβιεηα.
Πξνηείλεηαη αιιαγή θαη ρξήζε ηνπ πξφζζεηνπ δείθηε 2101 «Δλεκεξσκέλεο
ηαπηφηεηεο παξαιηψλ» ζε επηρεηξεζηαθφ ζε πξνθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Δ.Π.
Πξνηείλεηαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή λα δηεξεπλήζεη – εμέηαζε άιιν
κεζνδνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ κέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνπο ελ ιφγσ
ρψξνπο.

Ο Α.Π.7 «Δνίζσςζη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Κινηηικόηηηαρ & ηυν Πολςηποπικών
Μεηαθοπικών Σςνδέζευν ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ» εκθαλίδεη δηαθνξά ζηελ
πινπνίεζε κεηαμχ ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ. Δηδηθφηεξα:
i.

ii.

iii.

Σηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 7a δελ έρεη εθθηλήζεη ην έξγν ηνπ ιηκέλα
θνξπαδίεξαο ηνπ ΟΛΠ θαζψο δελ έρεη εγθξηζεί ν ραξαθηεξηζκφο απφ ηα
φξγαλα ηεο Δ.Δ. σο κεγάιν έξγν.
Σηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 7b ε πνξεία πινπνίεζεο θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ην πνζνζηφ πινπνίεζεο θπζηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε
εθξνψλ Τ3276 «Παξεκβάζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ησλ πεδψλ» αλέξρεηαη
ζην 100%.
Δπίζεο ε πινπνίεζε ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 7c εμειίζζεηαη νκαιά
θαζψο ιφγσ ηεο Πξάμεο ηεο Γπηηθήο Δπέθηαζεο ηνπ Τξακ ν δείθηεο εθξνψλ
CO15 εκθαλίδεη πνιχ πςειφ πνζνζηφ θπζηθνχ ζηφρνπ.

Η πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Α.Π.8 «Πποώθηζη ηηρ Ανάπηςξηρ ηυν Γεξιοηήηυν &
ηηρ Πποζαπμοζηικόηηηαρ ηος Ανθπώπινος Γςναμικού ζηοςρ Τομείρ ηηρ
Πεπιθεπειακήρ Σηπαηηγικήρ Έξςπνηρ Δξειδίκεςζηρ» εκθαλίδεη ζεκαληηθή
πζηέξεζε ιφγσ κε νξηζκνχ Δ.Φ.Γ. θαη ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Σ.Κ.Δ.
Ο Α.Π.9 «Πποώθηζη ηηρ Κοινυνικήρ Ένηαξηρ & Καηαπολέμηζη ηηρ Φηώσειαρ
& Γιακπίζευν – Γιαζθάλιζη ηηρ Κοινυνικήρ Σςνοσήρ» εκθαλίδεη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ζηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 9i, 9ii, 9iii & 9iv ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηη ηηκέο επίηεπμεο θπζηθνχ ζηφρνπ αιιά θαη πινπνίεζεο βάζεη ησλ
αληίζηνηρσλ δεηθηψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζηφρνη ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο
9iv πνπ αθνξνχλ δξάζεηο γηα ηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (ΤνΜΥ) θαη ε
Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9v πνπ αθνξά ζε δξάζεηο γηα ηελ Κνηλσληθή θαη
Αιιειέγγπα Οηθνλνκία (ΚΑΛΟ).
Αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Α.Π.10 «Αλάπηπμε – Αλαβάζκηζε
Σηνρεπόκελωλ Κνηλωληθώλ Υπνδνκώλ & Υπνδνκώλ Υγείαο» εκθαλίδεη πζηέξεζε
ζηνπο δείθηεο εθξνώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ππνδνκέο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
παηδηθή κέξηκλα θαη ηε δπλακηθόηεηα άιιωλ θνηλωληθώλ ππνδνκώλ. Γηα ηελ
νκαιή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα πξνηείλεηαη άκεζα λα νινθιεξσζεί ε έληαμε Πξάμεσλ
ζην πιαίζην ηεο εθδνζείζαο Πξφζθιεζεο γηα ηηο ππνδνκέο θξνληίδαο παηδηψλ.
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Τέινο ν Α.Π.11 «Ανάπηςξη – Αναβάθμιζη Σηοσεςμένυν Υποδομών
Δκπαίδεςζηρ» εκθαλίδεη κέηξηα πινπνίεζε θαζψο παξά ην γεγνλφο επίηεπμεο
πςεινχ πνζνζηνχ θπζηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε εθξνψλ CO35 πνπ αθνξά ηελ
ελίζρπζε θνηλσληθψλ ππνδνκσλ παηδηθήο κέξηκλαο θαη εθπαίδεπζεο, ε πινπνίεζε
ησλ Πξάμεσλ απφ ηνλ κνλαδηθφ Γηθαηνχρν, ΚηΥπ Α.Δ. παξνπζηάδεη ζεκαληηθή
πζηέξεζε. Γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Άμνλα πξνηείλεηαη λα εθδνζνχλ λέεο
Πξνζθιήζεηο φπσο π.ρ. γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο.
Γ. Αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηωλ δεηθηώλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο
Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηδφζεηο ηεο επίηεπμεο ησλ εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
αμηνινγνχληαη ζπνξαδηθά. Η πξνβιεπφκελε πνξεία βάζε ηεο νπνίαο ζπγθξίλνληαη
ηα δεδνκέλα ησλ εθξνψλ απνηειείηαη απφ δχν κφλν ζεκεία αλαθνξάο, ην 2018 θαη ην
2023. Παξφιν πνπ ηα δχν απηά ζεκεία αλαθνξάο είλαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
Δ.Π., ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο θαζηζηά δχζθνιν λα εθηηκεζεί εάλ ην
πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν ή φρη. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζεί ε
αλαθεξφκελε πξφνδνο έλαληη απηψλ ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο ρσξίο πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ επηδησθφκελν ξπζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ
Δπίδνζεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Ο Α.Π. 1 «Δνίζσςζη ηυν Μησανιζμών & ηυν Δπενδύζευν ηυν ΜΜΔ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ ζηην Έπεςνα & ηην Καινοηομία» εκθαλίδεη ζεκαληηθή
πζηέξεζε ησλ νξνζήκσλ ιφγσ ηνπ κε νξηζκνχ Δ.Φ.Γ. Δπίζεο θαη ν νηθνλνκηθφο
δείθηεο γηα ηνλ άμνλα, παξνπζηάδεη κέηξην πνζνζηφ επίηεπμεο (40,93%) γηα ην 2018.
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ γηα ην έηνο
2018 θαζψο ζηελ επίηεπμε ηνπ δείθηε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κφλν νη
δαπάλεο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 1.a.
 Γηα ηνλ δείθηε εθξνψλ CO26 πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε γηα ην
έηνο 2018. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δείθηε κε ΒΣΥ (30
εληαγκέλα έξγα).
Αλαθνξηθά κε ηνλ Α.Π. 2 «Γιάδοζη & Ανάπηςξη Καινοηόμυν Πποφόνηυν &
Υπηπεζιών ηυν ΜΜΔ με ηη σπήζη ΤΠΔ» αλακέλεηαη ε επίηεςξη ηωλ ζηόρωλ ηωλ
δεηθηώλ ηνπ νξνζήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 2023. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ
νξνζήκνπ ηνπ 2018 ρξεζηκνπνηείηαη Βαζηθφ Σηάδην Υινπνίεζεο. Τν ΒΣΥ έρεη
επηηεπρζεί ζην θαζψο ππάξρνπλ δχν εληαγκέλεο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ κία πνπ
πξνβιεπφηαλ. Ο νηθνλνκηθφο δείθηεο Τ3371 «Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλψλ» γηα
ηνλ άμνλα, παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ επίηεπμεο 210,37% γηα ην 2018. Σε απηφ ην
πιαίζην, θαη ιακβάλνληαο ππφςε, ηελ εμαηξεηηθή πνξεία ηνπ Άμνλα, ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνχ Σηφρνπ ζην πεδίν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηηο
εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο θαη ηηο εθρσξήζεηο ζηηο Αζηηθέο Αξρέο ησλ ΟΦΔ-ΒΑΑ,
πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά πφξσλ (~10,0 εθ.) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 απφ ηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3.
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Ο Α.Π.3 «Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ & ηηρ εξυζηπέθειαρ ηυν ΜΜΔ –
Βεληίυζη ηηρ ελκςζηικόηηηαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ για πποζέλκςζη
Δπενδύζευν & πποαγυγή ηηρ Καινοηόμος Δπισειπημαηικόηηηαρ» εκθαλίδεη
κεγάιε πζηέξεζε ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο νξηζκνχ Δ.Φ.Γ. θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Σ.Κ.Δ. Οη δείθηεο εθξνψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο
θαη ν
νηθνλνκηθφο, είλαη κεδεληθνί.
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ γηα ην έηνο
2018 ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 25% ησλ πφξσλ πνπ εθρσξήζεθαλ ζην
ΤΔΠΙΦ απνηεινχλ ήδε πηζηνπνηεκέλε δαπάλε, ελψ γηα ην έηνο 2018 δελ
πξνβιέπεηαη θάπνηα πξφζζεηε δαπάλε απφ ην ελ ιφγσ Τακείν.
 Γηα ηνπο δείθηεο εθξνψλ CO02 & CO04 πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε
ΒΣΥ. Γηα ηνλ δείθηε CO01 σο ΒΣΥ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθρψξεζε
πφξσλ ΤΦΜ κε ηηκή 1 πνπ ζα αθνξά ην Τ.Δ.Π.Ι.Φ. ΙΙ. Γηα ηνλ δείθηε CO04
πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΒΣΥ (Αξηζκφο εληαγκέλσλ έξγσλ) πνπ
πξνβιέπνληαη λα εληαρζνχλ ην 2018.
Σηνλ Α.Π.4 «Πποώθηζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηηρ σπήζηρ ΑΠΔ και ηηρ
Σςμπαπαγυγήρ & Πποώθηζη Φαμηλών εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα ζηιρ
Αζηικέρ Πεπιοσέρ» δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί δξάζεηο ιόγω ηεο θαζπζηέξεζεο άξζεο
αηξεζηκόηεηαο πνπ αθνξνύζε ζηελ έγθξηζε ηνπ Κ.Ε.Ν.Α.Κ..
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ, ζην πνζφ
ησλ 3.000.000,00€ γηα ην έηνο 2018 ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα δαπαλεζεί απφ
ηηο δπν δξάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ
θηηξίσλ έξγα ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα εληαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο.
 Γηα ην δείθηε εθξνψλ CO32 πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ΒΣΥ (αξηζκφο
εληαγκέλσλ έξγσλ) πνπ πξνβιέπνληαη λα εληαρζνχλ ην 2018.
Αλαθνξηθά κε ηνλ Α.Π.5 «Πποώθηζη ηηρ Πποζαπμογήρ ζηην Κλιμαηική Αλλαγή,
καθώρ και ηηρ Ππόλητηρ & Γιασείπιζηρ Κινδύνυν» αλακέλεηαη ε επίηεςξη ηωλ
ζηόρωλ ηωλ δεηθηώλ ηνπ νξνζήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 2023. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ ηνπ νξνζήκνπ ηνπ 2018
ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο εθξνψλ CO20
«Πιεζπζκφο πνπ σθειείηαη απφ αληηπιεκκπξηθά κέηξα» ν νπνίνο εκθαλίδεη
κεδεληθή πινπνίεζε. Ο νηθνλνκηθφο δείθηεο παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ επίηεπμεο
89,74% γηα ην 2018. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε
παξεκβάζεηο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο (βι. Μειέηε έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο:
http://www.pepattikis.gr/protereopiisi-ergon-antiplimmyrikis-prostasias-attikis/),
επηδεηείηαη ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα κε
κεηαθνξά πφξσλ (~5,0 εθ) απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 11.
Ο Α.Π.6 «Βεληίυζη ηηρ Ποιόηηηαρ Ευήρ ζηο Αζηικό Πεπιβάλλον» παξά ην
γεγνλόο όηη ππάξρνπλ εληαγκέλεο Πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξόνδνο είλαη ζεκαληηθή,
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είλαη δύζθνιν απηή ε πξόνδνο λα πνζνηηθνπνεζεί ζηε ινγηθή ηνπ νξνζήκνπ πνπ έρεη
ηεζεί γηα ην 2018.
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) αλακέλεηαη νξηαθή επίηεπμε (ζην 85%) ηνπ
νξνζήκνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2018.
 Γηα ηνλ δείθηε εθξνψλ CO09 πξνηείλεηαη ε ρξήζε ΒΣΥ (αξηζκφο εληαγκέλσλ
έξγσλ) ή/θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ / επαλεθηίκεζε ηεο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο
ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ πνπ δελ έρνπλ εηζηηήξηα.
Σεκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ν
αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο – ζηφρνπ ηνπ δείθηε πξνέθπςε ιακβάλνληαο
ππφςε ην phasing έξγν ηεο Πηλαθνζήθεο, γηα ην νπνίν έγηλε αίηεκα δηάιπζεο
ηεο εξγνιαβίαο. Δπηθνπξηθά ην έξγν ηνπ Σεξάθεηνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
ζηελ θάιπςε ηνπ ζηφρνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε αιιαγήο ηεο κεζνδνινγίαο.
 Γηα ην δείθηε εθξνψλ CO19 εθηηκάηαη νξηαθή επίηεπμε ηνπ δείθηε (ζην 75%).
Αλαθνξηθά κε ηνλ Α.Π.7 «Δνίζσςζη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Κινηηικόηηηαρ & ηυν
Πολςηποπικών Μεηαθοπικών Σςνδέζευν ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ» αλακέλεηαη
ε επίηεςξη ηωλ ζηόρωλ ηωλ δεηθηώλ ηνπ νξνζήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 2023. Γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ΒΣΥ. Ο
νηθνλνκηθφο δείθηεο γηα ηνλ Άμνλα, παξνπζηάδεη κέηξην πνζνζηφ επίηεπμεο 29,97%
γηα ην 2018.
Η πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Α.Π.8 «Πποώθηζη ηηρ Ανάπηςξηρ ηυν Γεξιοηήηυν &
ηηρ Πποζαπμοζηικόηηηαρ ηος Ανθπώπινος Γςναμικού ζηοςρ Τομείρ ηηρ
Πεπιθεπειακήρ Σηπαηηγικήρ Έξςπνηρ Δξειδίκεςζηρ» εκθαλίδεη ζεκαληηθή
πζηέξεζε ιόγω κε νξηζκνύ Ε.Φ.Δ. θαη ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Σ.Κ.Ε.
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ ζηφρνπ.
 Γηα ην δείθηε εθξνψλ 11304 πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ζηφρνπ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ Α.Π.9 «Πποώθηζη ηηρ Κοινυνικήρ Ένηαξηρ & Καηαπολέμηζη
ηηρ Φηώσειαρ & Γιακπίζευν – Γιαζθάλιζη ηηρ Κοινυνικήρ Σςνοσήρ» αλακέλεηαη
ε επίηεςξη ηωλ ζηόρωλ ηωλ δεηθηώλ ηνπ νξνζήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 2023.
Σεκεηψλεηαη φηη είλαη ν κνλαδηθφο Άμνλαο ζηνλ νπνίν ππάξρεη πνζνζηφ πινπνίεζεο
ζηνπο δείθηεο εθξνψλ. Ο νηθνλνκηθφο παξνπζηάδεη πνζνζηφ επίηεπμεο 42,79% γηα ην
2018.
Σηνλ Α.Π.10 «Ανάπηςξη – Αναβάθμιζη Σηοσεςόμενυν Κοινυνικών Υποδομών &
Υποδομών Υγείαρ» ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ επηθαηξνπνίεζε / έθδνζε ησλ
λέσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο (ην ζρεηηθφ ΦΔΚ εθδφζεθε
ην Σεπηέκβξην ηνπ 2017) ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ δελ είλαη ε αλακελφκελε.
Δπηπιένλ, έρνπλ πξνθχςεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηα
αλνηρηά θέληξα θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγία λέσλ ΣΥΓ
(Σηέγεο Υπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο), νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ζρεηηθφ
δείθηε εθξνψλ (Τ3305).
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Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ ζηφρνπ.
 Γηα ηνλ δείθηε εθξνψλ CO35 πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ζηφρνπ.
 Αληηθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηνπ δείθηε εθξνψλ Τ3305 κε ΒΣΥ (αξηζκφο
εληαγκέλσλ έξγσλ).
Τέινο ζηνλ Α.Π.11 «Ανάπηςξη – Αναβάθμιζη Σηοσεςμένυν Υποδομών
Δκπαίδεςζηρ» .παξά ηα πςειά πνζνζηά επίηεπμεο θπζηθνχ ζηφρνπ ησλ δεηθηψλ
εθξνψλ ε πνξεία ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ην νξφζεκν ηνπ 2018 είλαη
κε ηθαλνπνηεηηθνί. Ο νηθνλνκηθφο δείθηεο Τ3371. «Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλψλ»
γηα ηνλ άμνλα, παξνπζηάδεη ρακειφ πνζνζηφ επίηεπμεο 28,70% γηα ην 2018
Πξνηείλνληαη νη εμήο δηαξζξωηηθέο ελέξγεηεο:
 Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε (F) πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ ζηφρνπ θαζψο
έρεη ππεξεθηηκεζεί ν ζηφρνο γηα ην νξφζεκν ηνπ 2018
 Γηα ην δείθηε εθξνψλ CO35 πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ΒΤ
(αξηζκόο εληαγκέλωλ έξγωλ) πνπ πξνβιέπνληαη λα εληαρζνχλ ην 2018.
Γ. Αμηνιόγεζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο – Απνηίκεζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνξείαο πινπνίεζεο
Η απνηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή» 2014-2020
βαζίδεηαη ηφζν ζε ζηνηρεία ηεο εμεηδίθεπζεο φζν θαη απηά ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ απφ
ην Ο.Π.Σ. θαηά ηελ 20ε Ννεκβξίνπ 2017. H Σπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε (ΓΓ) ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 1.174.407.027€.
Τν πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Δ.Π. κε βάζε ηηο εθδνζείζεο πξνζθιήζεηο αλέξρεηαη
ζε 55,38% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο Γ.Γ. ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέρξη
ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί δηαθόζηεο εμήληα ηξεηο (263) Πξάμεηο ζπλνιηθήο Γ.Γ.
481.558.957€ ή πνζνζηνχ 41% ηεο ζπλνιηθήο Γ.Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο. Τέινο έρνπλ πινπνηεζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην Ο.Π.Σ, επηιέμηκεο
δαπάλεο πνζνύ 131.358.948€, ή πνζνζηνχ 11,19% ηεο ζπλνιηθήο Γ.Γ. ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Η ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ (ΔΚΤ) ζην Δ.Π.
«Αηηηθή» 2014 – 2020 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 324.806.142€. Σην πιαίζην ηεο
ζηήξημεο απηήο έρνπλ εμεηδηθεπζεί δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Γ.Γ.
150.160.233€ (46,23% ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηακείνπ ζην Δ.Π.) θη έρνπλ εθδνζεί
πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Γ.Γ. 147.374.051€ (45,37% ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπ ηακείνπ ζην Δ.Π.), δειαδή ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο εμεηδίθεπζεο.
Μέηξεζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε ζχγθξηζε ησλ
πξνγξακκαηηθψλ ηηκψλ κε ηηο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ πξνθχπηεη φηη νη
Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο ηνπ Δ.Π. πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θπζηθή πινπνίεζε ρσξίο σζηφζν λα
παξνπζηάδεη θαη αληίζηνηρε απνξξφθεζε πφξσλ. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη ζηόρνη πνπ
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είραλ ηεζεί πξνγξακκαηηθά επηηπγράλνληαη ή θαη μεπεξληνύληαη κε κηθξόηεξν
θόζηνο απφ απηφ πνπ αξρηθά είρε ππνινγηζζεί.
Ωο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δ.Π. πξνέθπςε φηη ν Άμνλαο κε ηηο θαιχηεξεο ζρεηηθά
επηδφζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ είλαη ν Α.Π.5 πνπ αθνξά ζηε πξνζηαζία
απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζε αληηπιεκκπξηθά έξγα, κε εμεηδίθεπζε πνπ αλέξρεηαη
ζην 90%, πξνζθιήζεηο ζην 88% θαη κε εληάμεηο πνπ μεπεξλνχλ ην 71% ηνπ Π/Υ ΓΓ
ηνπ Άμνλα. Οη επηδφζεηο απηέο νθείινληαη ζηηο εληάμεηο έξγσλ απνρέηεπζεο φκβξησλ
πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθφο Τειηθφο Γηθαηνχρνο ζε
Πξφζθιεζε Π/Υ 80.000.000€ Γ.Γ.
Δπίζεο πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ παξνπζηάδεη θαη ν Α.Π. 2
πνπ αθνξά ζηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο κε εληάμεηο πνπ
μεπεξλνχλ ην 64% ηνπ π/π Γ.Γ. ηνπ Άμνλα. Οη επηδφζεηο απηέο νθείινληαη ζηα
ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα (phasing) ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ θαη ηεο ηειεκαηηθήο
ελεκέξσζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ Σπγθνηλσληψλ Αζήλαο
ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Καιέο ζρεηηθέο επηδφζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ παξνπζηάδεη θαη ν Α.Π.11
πνπ αθνξά ζηηο Υπνδνκέο Δθπαίδεπζεο κε εληάμεηο πνπ μεπεξλνχλ ην 61% ηνπ π/π
ΓΓ ηνπ άμνλα. Δληάμεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ηεο Κη,Υπ.
ΑΔ γηα θαηαζθεπή λέσλ θαη επέθηαζε πθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σε
απφιπηνπο αξηζκνχο, ν Α.Π.9 είλαη πξψηνο ζηηο εληάμεηο Πξάμεσλ κε ζπλνιηθφ π/π
ΓΓ πνπ αλέξρεηαη ζηα 126 εθαηνκκχξηα επξψ.
Αληηζέηωο θηωρέο είλαη νη επηδόζεηο ζηνπο Α.Π.3 πνπ αθνξά ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, Α.Π. 4 πνπ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη ζηνλ
Α.Π. 8 πνπ αθνξά ζε θαηαξηίζεηο. Δηδηθά ζηνλ Α.Π.3 νη θαζπζηεξήζεηο θπξίσο
νθείινληαη ζε εκπινθή ζηελ κέζνδν επηινγήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθρψξεζε
αξκνδηνηήησλ ζε Δλδηάκεζν θνξέα Γηαρείξηζεο. Τειηθά πξνσζείηαη λνκνζεηηθή
ξχζκηζε ζην πξψην δίκελν ηνπ 2018 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Γ.Α. ζα κπνξνχλ λα
εθρσξνχλ αξκνδηφηεηεο Δ.Φ.Γ. γηα δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ Δ.Φ.Γ. ρσξίο
ηελ αλάγθε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. Με απηή ηελ εμέιημε ζην Α’ ηξίκελν ηνπ 2018 ζα
ελεξγνπνηεζεί ν Άμνλαο.
Σηνλ Α.Π.4 ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζηελ θαζπζηέξεζε άξζεο ηεο αηξεζηκφηεηαο
πνπ αθνξνχζε ζηελ έγθξηζε ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ. αιιά θαη ζην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ησλ
ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ. Απφ 27/11/2017 έρεη εγθξηζεί θαη ην ινγηζκηθφ νπφηε
πιένλ είλαη δπλαηή ε έθδνζε πξνζθιήζεσλ ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ δχν
δξάζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ ήδε απφ ηελ 1ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
αθνξνχζαλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ.
Δπηπιένλ, νη επηδφζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΑΠ.9 ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξεο αλ δελ είραλ θαζπζηεξήζεη νη πξνηάζεηο δξάζεσλ πγείαο απφ ην αξκφδην
ππνπξγείν. Τέινο κηα πνηνηηθή εθηίκεζε ζηηο επηδφζεηο ηνπ ΑΠ.1 αλαδεηθλχεη ηελ κε
χπαξμε πξνζθιήζεσλ θαη εληάμεσλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο
αλαθάιπςεο δειαδή ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1b.
Δλ θαηαθιείδη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο νη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη ζηνπο Α.Π. 2, ΑΠ.5, ΑΠ.6, ΑΠ.7 θαη ΑΠ.9. Δπηπξφζζεηα

8

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φηη νη Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο
θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο ηνπ Δ.Π. πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθή θπζηθή πινπνίεζε ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδνπλ θαη αληίζηνηρε
απνξξφθεζε πφξσλ. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί
πξνγξακκαηηθά επηηπγράλνληαη ή θαη μεπεξληνύληαη κε κηθξόηεξν θόζηνο απφ
απηφ πνπ αξρηθά είρε ππνινγηζζεί.
Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηηθή ζπγθέληξωζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλνιηθέο
δεζκεχζεηο, δειαδή ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ησλ Πξάμεσλ θαη ηνπο πφξνπο πνπ ζα
εθρσξεζνχλ γηα δηαρείξηζε ζηηο Αζηηθέο Αξρέο ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
εξγαιείνπ ησλ Ο.Φ.Δ. έσοςν δημιοςπγηθεί ανάγκερ ςπεπδέμεςζηρ πόπυν για
ηος Άξονερ Α.Π.1, Α.Π. 5 και Α.Π.6 και Α.Π.7..
Τέινο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ή κε ηνπ Μνλαδηαίνπ Κόζηνπο
γηα ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ Δληαγκέλσλ Πξάμεσλ πξνθύπηεη όηη ηεξείηαη ην
Μνλαδηαίν Κόζηνο πιελ όκωο ησλ δεηθηψλ CO26 θαη CO19 ησλ Δπελδπηηθψλ
Πξνηεξαηνηήησλ 1.b θαη 6.a αληίζηνηρα.
Δ. Αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Δ.Π. – Δπηθαηξόηεηα
ηεο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο
Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή» 2014 - 2020,
εμεηάζηεθε ν βαζκφο θαηαιιειφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επηθαηξφηεηαο ησλ
αλαγθψλ ηνπ Δ.Π. ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη
ηεο Πεξηθέξεηαο. To E.Π. παξνπζηάδεη πςειή ζπλάθεηα ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ζε
ζρέζε κε ηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο
Ωο πξνο ηεο αμηνιφγεζε ηεο εμσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή» 2014 – 2020.
εμεηάζηεθε ε ζπλάθεηα ηνπ Δ.Π. (επηθαηξνπνηεκέλεο θαη λέεο αλάγθεο) ζε ζρέζε κε
ηηο δεζκεχζεηο ηηο ρψξαο κε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλελλφεζεο θαη
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. To
E.Π. παξνπζηάδεη Υςειή ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ
Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ
Απφ ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο ex- Ante αμηνιφγεζεο θαη ηεο έγθξηζεο (θαζψο θαη
ηεο 1εο αλαζεψξεζεο) ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή» 2014 -2020 θαη κέρξη θαη ηε ζχληαμε ηεο
παξνχζαο
έθζεζεο
αμηνιφγεζεο,
νη
επί
κέξνπο
παξάκεηξνη
ηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, ηφζν ιφγσ εμσγελψλ
παξαγφλησλ, φπσο νη εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ιφγσ ησλ
κεηαβνιψλ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα
ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ηεο Λνγηθήο ηεο Παξέκβαζεο.
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δλφηεηαο 6.1.4 «Τεθκεξίσζε ηεο επηθαηξφηεηαο ησλ
αλαγθψλ» θαη ησλ Δλνηήησλ 6.1.5 «Δπηθαηξφηεηα ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ
αλαγθψλ θαη ησλ Δηδηθψλ Σηφρσλ ηνπ Δ.Π» θαη 6.1.7 «Δπηθαηξφηεηα ηεο ζπλέξγεηαο
κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ Σηφρσλ» ζπκπεξαίλεηαη φηη ε Λνγηθή ηεο Παξέκβαζεο θαη νη
Δηδηθνί Σηφρνη παξακέλνπλ επίθαηξνη ζε κεγάιν βαζκφ.
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Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.2.1 «Δμέηαζε Θεκαηηθήο Σπγθέληξσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Π.» ηνπ 5νπ Κεθαιαίνπ, δηαπηζηψλεηαη αιιαγή ζηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ επεξεάδνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηε Λνγηθή ηεο Παξέκβαζεο.
Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη αιιαγή ζηνλ Α.Π.1 ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1.a
«Δλίζρπζε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο αξηζηείαο
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη πξνψζεζε θέληξσλ ηθαλφηεηαο, ηδίσο
ησλ θέληξσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο».
Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δλφηεηαο «Τεθκεξίσζε ηεο επηθαηξφηεηαο
ησλ αλαγθψλ» πξνθχπηνπλ νη εμήο αλάγθεο:








Φξεκαηνδφηεζε Υπνδνκψλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο.
Πεξαηηέξσ ζηφρεπζε - ζηήξημε - ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα.
Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κεθηεκέλνπ (Σηεξεά vs
Υγξά Απφβιεηα).
Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Αηηηθή.
Σηήξημε ησλ αλέξγσλ / Πξνψζεζε ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο /
Κνηλσθειήο Δξγαζία.
Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο / Σηήξημε ησλ Υπνδνκψλ/θαη αλαλέσζε ηνπ
εμνπιηζκνχ.
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο / Σηήξημε ησλ Τνπηθψλ Μνλάδσλ Υγείαο
(ΤνΜΥ).

Oη επί κέξνπο παξάκεηξνη ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ
δηαθνξνπνηεζεί, ηφζν ιφγσ εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο νη εμειίμεηο ζην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ηεο Λνγηθήο ηεο
Παξέκβαζεο.
Σπκπεξαίλεηαη φηη ε Λνγηθή ηεο Παξέκβαζεο θαη νη Δηδηθνί Σηφρνη παξακέλνπλ
επίθαηξνη ζε κεγάιν βαζκφ πιελ φκσο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 1.a
«Δλίζρπζε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο αξηζηείαο
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη πξνψζεζε θέληξσλ ηθαλφηεηαο, ηδίσο
ησλ θέληξσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο».
Δπηπξφζζεηα πξνθχπηνπλ νη αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο, ε πεξαηηέξσ ζηφρεπζε - ζηήξημε - ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα, ε παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κεθηεκέλνπ (Σηεξεά
vs Υγξά Απφβιεηα) θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή. Δπίζεο
ε ζηήξημε ησλ αλέξγσλ / πξνψζεζε ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο /
Κνηλσθειήο Δξγαζία, ε ζηήξημε ππνδνκψλ/θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο θαη ε ζηήξημε ησλ Τνπηθψλ Μνλάδσλ Υγείαο.
Πξνηάζεηο
Γηα ηνλ Α.Π.1 πξνθχπηεη ζεκαληηθή κεηαηφπηζε πνζψλ απφ ηελ Δπελδπηηθή
Πξνηεξαηφηεηα 1.a ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1.b ε νπνία επεξεάδεη ηελ
Λνγηθή ηεο Παξέκβαζεο. Τν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο
επηθείκελεο αλαζεψξεζεο θαζψο λα ηξνπνπνηεζεί ην θείκελν ηεο Σηξαηεγηθήο ηνπ
Δ.Π σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
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Δπηπιένλ ζηνλ Α.Π.3 έρεη εθδνζεί ήδε κηα πξφζθιεζε γηα ην Τακείν
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΙΙ κέζσ πξνγξάκκαηνο – ππνδνρέα (εθρψξεζε) ελψ είλαη ππφ
δηεξεχλεζε εθρψξεζεο πφξσλ θαη ζε άιια ηακεία. Η ηαθηηθή απηή ζπληζηά αιιαγή
ηεο Σηξαηεγηθήο ηνπ Δ.Π. Ωο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηηο αλαζεψξεζεο λα
ηξνπνπνηεζεί ην θείκελν ηεο Σηξαηεγηθήο θαη λα αλαζεσξεζνχλ νη δείθηεο.
Σηνλ Α.Π.6 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Δηδηθφ Σηφρν 6.a.1 «Δλαξκφληζε ηεο Πεξηθέξεηαο
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα πγξά απφβιεηα»
πξνηείλεηαη λα γίλεη αιιαγή ζηε πεξηγξαθή ηνπ θαη λα παξαιεηθζεί ν φξνο «πγξά»
θαζψο ν Δηδηθφο Σηφρνο πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα φισλ ησλ κνξθψλ ηα απφβιεηα.
Δπίζεο γηα ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6.b «Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο
Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε
κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο» ζα πξέπεη λα
εηζαρζεί λένο Δηδηθφο Σηφρνο θαη δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ησλ θνιπκβεηηθψλ πδάησλ.
Τέινο γηα ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6.c «Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξνψζεζε θαη
αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί λέα
κεζνδνινγία γηα ηε κέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο πνπ δελ
ππάξρεη εηζηηήξην.
Σηνλ Α.Π.7 πηζαλφηαηα ζα πξέπεη λα εηζαρζεί λέα Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα,
Δηδηθφο Σηφρνο θαη δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή.
Δπίζεο ζηνλ Α.Π.8 ζα πξέπεη λα εηζαρζεί λέα Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα, Δηδηθφο
Σηφρνο θαη δείθηεο εάλ ηειηθά απνθαζηζηεί ε ζηήξημε ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο.
Τέινο ζηνλ Α.Π.10 ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.a «Δπελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο
πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη
ηνπηθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηηο αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο, πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε
κεηάβαζε απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο θνηλφηεηα» ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί γηα ηηο δξάζεηο ηεο ελ ιφγσ Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζην θείκελν
ηεο Σηξαηεγηθήο «Γεπηεξνβάζκηα θαη Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο» απφ
«Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο».
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Οκάδεο ρξεζηώλ ηεο Αμηνιόγεζεο
Πξνθεηκέλνπ ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δ.Π.
Αηηηθή 2014 – 2020 λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο ρξεζηψλ (π.ρ. Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Γηθαηνχρνη, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο,
νκάδεο σθεινπκέλσλ θιπ) νη νπνίνη ζα αληιήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο ελδηαθέξνπλ απφ ηα αμηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα.
Δπηινγή ηωλ ρξεζηώλ
Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε δηάδνζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κειψλ θαη ηνπ θνηλνχ πνπ είλαη επηζπκεηνί απνδέθηεο. Ωο ελδηαθεξφκελν κέινο ησλ
πιεξνθνξηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε νκάδα αλζξψπσλ
ή θαη κεκνλσκέλα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα επεξεαζηνχλ απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ή αθφκε λα επεξεάζνπλ θαη ηα ίδηα ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο.
Η ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ νκάδσλ ησλ ρξεζηψλ θαη επηινγή ηνπο έγηλε
δηαρσξίδνληάο ηνπο ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο.
 Σε ρξήζηεο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηεο παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠ
 Σε ρξήζηεο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε – εθηέιεζε ηνπ ΔΠ
 Σηνπο σθεινχκελνπο θαη ην επξχ θνηλφ
Σηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη επηιεγκέλνη ρξήζηεο ηεο Αμηνιφγεζεο
Αα

Καηεγνξίεο Υξεζηώλ

Σίηινο

1

Δπηηειηθή Υπεξεζία

Δηδηθή Υπεξεζία Σηξαηεγηθήο, Σρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (ΔΥΣΣΑ)

2

Δπηηειηθή Υπεξεζία

Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο (ΔΥΣΔ)

3

Δπηηειηθή Υπεξεζία

Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο (ΔΥΘΥ)

4

Δπηηειηθή Υπεξεζία

Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ (ΔΥΣΔΚΤ)

5

Δπηηειηθή Υπεξεζία

Δηδηθή Υπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΔΥΚΔ)

6
7
8

Όξγαλν
Παξαθνινχζεζεο
Όξγαλν
Παξαθνινχζεζεο
Όξγαλν
Παξαθνινχζεζεο

Δηδηθή Υπνεπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΑΠΑΠ)
Γίθηπν Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ 2014-2020,
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Δ.Π. "Αηηηθή" 2014 -2020 / Μέιε
Δπηηξνπήο

9

Αξρή ειέγρνπ

Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ)

10

Αξρή πηζηνπνίεζεο

Δηδηθή Υπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο

11

Φνξέαο Υινπνίεζεο

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΥΓΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο)

12

Δηαίξνη

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο Αμηνιφγεζεο

12

13

Φνξέαο Υινπνίεζεο

Γηθαηνχρνη Δ.Π. "Αηηηθή" 2014 - 2020

14

Λνηπνί θνξείο

Φνξείο Πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ / ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ

15

Ωθεινχκελνη

Δηδηθέο Οκάδεο Ωθεινπκέλσλ Γξάζεσλ Δ.Π. "Αηηηθή" 2014- 2020

16

Δπξχ Κνηλφ

Πνιίηεο

Αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ
Τα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηεο Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ηνπο επηιεγέληεο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ην βαζκφ
επηξξνήο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα:
 Φξήζηεο αξκφδηνη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηεο παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠ
Σε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη επηηειηθέο ππεξεζίεο Σρεδηαζκνχ,
Σπληνληζκνχ,
Υπνζηήξημεο
θαη
Παξαθνινχζεζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
Η αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο
Μνλάδαο Σρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΤΑ ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ θαη
ζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Σην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Τακείνπ (ΔΚΤ), ε ΔΥΣΣΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΤΔΚΣ, ε νπνία είλαη
αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ, θαζψο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Πξσηνβνπιίαο
γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ). Δηδηθφηεξα, ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΥΣΣΑ θαη ηεο
ΔΥΣΔΚΤ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο
αμηνιφγεζε είλαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη νκνγελνπνηεκέλε. Οκνίσο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη γηα ηηο άιιεο
επηηειηθέο ππεξεζίεο (ΔΤΘΤ, ΔΤΚΔ, ΔΤΠΑΠ), νη νπνίεο κεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
 Φξήζηεο αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε – εθηέιεζε ηνπ ΔΠ
Σε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθά γηα ην Γίθηπν Αμηνιόγεζεο ηωλ
Πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ην ζπληνληζκφ θαη
ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά εκπεηξηψλ θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζε δεηήκαηα
Αμηνιφγεζεο. Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή σο αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Σρεδίνπ Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ην πέξαο απηήο δξνκνινγεί ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΑΣ. Ωο εθ
ηνχηνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα
ιάβεη ππφςε ηεο ηα αμηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ
παξεκβάζεσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο.. Η αμηνιφγεζε, ε
νπνία δηελεξγήζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, παξαθνινπζείηαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη θπξίσο απφ
ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ην αξρηθφ Σρέδην Αμηνιφγεζεο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ.
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο θνξείο δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο ησλ Πξάμεσλ ηνπ ΔΠ είηε πξφθεηηαη γηα ΝΠΓΓ είηε γηα
ΝΠΙΓ, θαζψο σο θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
νξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο, δηαρείξηζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηνπο.
 Ωθεινχκελνη – επξχ θνηλφ
Τέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη αλνηρηά πξνο ην επξύ θνηλό ζην
νπνίν ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαζψο θαη πξνο
ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη είλαη σθεινχκελνη ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη
ή πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ην ΔΠ «Αηηηθή» 2014 – 2020.
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