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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
(ΠΕΠΘ)
1η Αναθεώρηση
Αιτιολόγηση της αναθεώρησης και αποτύπωση των αναμενόμενων
επιπτώσεων των αναθεωρήσεων

Α. Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΠΘ και κανονιστικό πλαίσιο
Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 COM (2016)311, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο
2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρόσθετων πόρων 4 δις
€, που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο κατά το 2016, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του
φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο 2017-2020 (σε όρους
κοινοτικής συνδρομής) κατά 970.757.458 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι είναι διαθέσιμοι για προγραμματισμό μέσω της αναθεώρησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
Σύμφωνα με την 84421/ΕΥΣΣΑ1800/28-7-17 εγκύκλιο για την «Αναθεώρηση των ΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017» το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τη συνεργασία των φορέων πολιτικής, διαμόρφωσε την
κατανομή των πρόσθετων πόρων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ λαμβάνοντας
υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιτακτικές ανάγκες σε επιμέρους τομείς
πολιτικής, τις δεσμεύσεις σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και τους
περιορισμούς που απορρέουν από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.
Βάσει των παραπάνω, στο ΠΕΠΘ κατανέμονται επιπρόσθετα 18.101.153 €. Από το ποσόν
αυτό, 2.220.826 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και αφορούν αποκλειστικά σε δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα
15.880.327 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορούν στην
χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων παρεμβάσεων με στόχο την επέκταση και
την ενίσχυση τους, καθώς και στην υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. Τα ποσά
αφορούν σε Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ).
Β. Συνοπτική ανάλυση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΠΕΠΘ
Β1. ΕΤΠΑ
Οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ, κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 3 «Προστασία
του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» / Επενδυτική
Προτεραιότητα 6ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του
θορύβου» και ειδικότερα για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την
κανονιστική υποχρέωση της κατανομής του 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε σχετικές δράσεις. Η
κατανομή των πόρων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των περιορισμών θεματικής
συγκέντρωσης σε Εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν 1301/2013.
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Β2. ΕΚΤ
Οι πρόσθετοι πόροι του ΕΚΤ κατανέμονται στον ΑΠ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» / Θεματικό Στόχο 9
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης»
που αφορά σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπου διαπιστωμένα καταγράφονται
σημαντικές ανάγκες, και κατευθύνονται στη χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να επεκταθούν και να ενισχυθούν,
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους/ες, αλλά και στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. Η κατανομή των πόρων έγινε λαμβάνοντας υπόψη
την τήρηση των περιορισμών θεματικής συγκέντρωσης σε Εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Καν. 1304/2013.
Ειδικότερα και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιλαμβάνεται:
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας» :
Ενίσχυση με πρόσθετους πόρους ύψους 5.565.631€ (ΚΣ), με στόχο να καλυφθούν οι
αυξημένες ανάγκες που καταγράφονται στις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν και
ειδικότερα στη δράση που αφορά στην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
μέσω χρηματοδότησης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί /
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ.), που αποσκοπεί στην προώθηση /
διατήρηση κυρίως των γυναικών στην απασχόληση μέσω της συμφιλίωσης επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii «Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»:
Ενίσχυση με πρόσθετους πόρους ύψους 2.000.000 € (ΚΣ), προκειμένου να υλοποιηθούν
περαιτέρω δράσεις που αφορούν στους Ρομά και είναι συμβατές με την σχετική Περιφερειακή
Στρατηγική.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών»:
Ενίσχυση με πρόσθετους πόρους ύψους 2.985.586 € (ΚΣ), με στόχο να καλυφθούν
αυξημένες ανάγκες που καταγράφονται στις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν και νέες
δράσεις που σχεδιάζονται , και ειδικότερα α) στη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής μέσω χρηματοδότησης Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης
Φροντίδας και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική
υστέρηση ή/και αναπηρίες , β) στη δράση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΣΥΔ) για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα ατόμων που προέρχονται από ιδρύματα των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και μονάδες ψυχικής υγείας του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την αποϊδρυματοποίηση που
επεξεργάζονται τα δύο παραπάνω Υπουργεία, γ) στη δράση αναμόρφωσης του συστήματος
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της αναπηρίας με
ενίσχυση των ιατρικών επιτροπών των ΚΕΠΑ.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»:

Σελίδα 3 από 8

Ενίσχυση με πρόσθετους πόρους ύψους 4.017.140 € (ΚΣ), με στόχο να καλυφθούν ανάγκες
για νέες δράσεις που σχεδιάζονται και ειδικότερα α) δράσεις Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ.
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) που θα
λειτουργήσουν «ενσωματωμένες» στα Κέντρα Κοινότητας, β) δράσεις Στήριξης Οικογένειας
(Κ.Σ.ΟΙ.) με στόχο την υποστήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
κακοποίησης, δυσαρμονίας σχέσεων γονέων – παιδιών, προσαρμογής παιδιών στην
μαθησιακή διαδικασία, κλπ., που επίσης θα «ενσωματωθούν» στα Κέντρα Κοινότητας, γ)
ενίσχυση δράσεων στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου
υπουργείου και ενδεικτικά δράσεις που αφορούν σε Φιλοξενούσες Οικογένειες, Νόσο
Alzheimer, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε πρόσφυγες – μετανάστες.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v «Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση»:
Ενίσχυση των δράσεων κατά 1.311.970 € (ΚΣ), προκειμένου να περιληφθούν περισσότεροι
ωφελούμενοι /ες.
Γ. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του ΠΕΠΘ
στους Ειδικούς Στόχους του
Τροποποιήσεις στους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) του Προγράμματος προκύπτουν μόνον στις
Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στους τροποποιούμενους ΕΣ είναι ήσσονος σημασίας και δεν
επηρεάζουν τον χαρακτήρα των ΕΣ και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς αφορούν
φραστικές αλλαγές ή/και διαχωρισμό ενός ΕΣ σε δύο ΕΣ με σκοπό να γίνουν πιο ευδιάκριτοι
και σε πλήρη αντιστοιχία με τις δράσεις που τροποποιούνται/προστίθενται. Ειδικότερα και ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας»: Οι αλλαγές στον Ειδικό Στόχο και στους δείκτες τεκμηριώνονται από
την ανάγκη:
α) να γίνει η φραστική αλλαγή στον ΕΣ 2α3.1 από «Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» σε «Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό», καθώς η αναφορά σε
«μειονεκτούντα άτομα» δεν ανταποκρίνονταν στη στόχευση του ΕΣ και για να μην υπάρχει
σύγχυση με τον όρο «μειονεκτούντα άτομα» που αντιστοιχεί στις κατηγορίες συμμετεχόντων
ατόμων που μετρώνται στους δείκτες CO12-CO18 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
1304/13 ΕΚΤ. Οι δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i έχουν βασική ομάδα στόχου τα
άτομα που πλήττονται από φτώχεια και όχι τα μειονεκτούντα άτομα, τα οποία αποτελούν ένα
μικρό υποσύνολο των ωφελουμένων.
β) να διαμορφωθούν διακριτοί δείκτες για την εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις της 9i, καθώς
δεν έχουν τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα.
γ) να ληφθούν υπόψη οι δείκτες αποτελεσμάτων της Εναρμόνισης στην Επενδυτική
Προτεραιότητα 8iv του ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ, ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ομοιογενής
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης στα 14 ΕΠ.
Για το λόγο αυτό επαναδιατυπώνονται ο ΕΣ και οι δείκτες, και διαχωρίζονται οι δείκτες για την
εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις. Δεν αλλάζει ο τρόπος μέτρησης των δεικτών, καθώς όλοι
αφορούν «συμμετέχοντες» κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΚΤ.
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Εκροές: Για την Εναρμόνιση, ο δείκτης Τ1501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων» ταυτίζεται φραστικά με το νέο δείκτη 10501.
Για τις άλλες δράσεις της 9i παραμένει ο δείκτης CO01.
Αποτελέσματα: Για την εναρμόνιση τίθεται ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων
συμμετεχόντων 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων
ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους», καθώς θεωρείται καταλληλότερος από έναν δείκτη μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη λογική παρέμβασης της εναρμόνισης, χωρίς να αφαιρεί «είδη
των αποτελεσμάτων» που αποτυπώνονται στους δείκτες των αρχικά εγκεκριμένων ΠΕΠ.
Για τις άλλες δράσεις της 9i, τίθεται ο κοινός δείκτης συμμετεχόντων CR06 που συνδέεται με
τον CO01.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»:
γίνεται αντικατάσταση του ΕΣ 2α.4.1 «Βελτίωση της
απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ατόμων» από δύο
ΕΣ: τον 2α4.1 «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες» και τον 2α4.2 «Ενίσχυση των ατόμων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή
τους». Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη
να διαχωριστούν οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά, από τις δράσεις ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική
παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Oι
δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, εφόσον
είναι δράσεις που απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών δεικτών
του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ, συνδέονται με δείκτες συμμετεχόντων. Οι δράσεις
ενίσχυσης δομών αντίθετα είναι δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building
operations), οι οποίες έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις
προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι.
Για το λόγο αυτό διαμορφώνονται δύο ΕΣ για τα δύο είδη δράσεων. Αντίστοιχα
διαμορφώνονται διακριτοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σε κάθε ΕΣ, καθώς οι δείκτες
των αρχικά εγκεκριμένων ΠΕΠ κάλυπταν – ως λογική παρέμβασης - τις δράσεις υποστήριξης
των Ρομά και δεν είναι κατάλληλοι για τις άλλες δράσεις, έτσι όπως αυτές εξειδικεύτηκαν από
την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Εκροές:
Ο ΕΣ 2α.4.1 συνδέεται με τους δείκτες εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»
και 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών».
Ο ΕΣ 2.α.4.2 συνδέεται με τον κοινό δείκτη εκροής C015.
Αποτελέσματα:
Ο ΕΣ 2α.4.1 συνδέεται με τον δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες».
Ο ΕΣ 2α.4.2 συνδέεται με τον δείκτη 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
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Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση,

που

αποκτούν

εξειδίκευση,

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους»,
ο οποίος αντικαθιστά τον CR05 .
Η αλλαγή στον δείκτη αποτελεσμάτων του ΠΕΠ που συνδέεται με τον ΕΣ 2α.4.2 , είναι
φραστικού τύπου, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι ο δείκτης αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στον ίδιο
πληθυσμό αναφοράς του αντίστοιχου δείκτη εκροών.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών»:

γίνεται αντικατάσταση του ΕΣ 2α5.1 «Ενδυνάμωση και

βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων» από δύο
ΕΣ: τον ΕΣ 2α5.1 «Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» και τον ΕΣ 2α5.2 «Βελτίωση της
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
κακοποιημένες γυναίκες». Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες
τεκμηριώνονται από την ανάγκη α) να διαχωριστούν οι δράσεις της Εναρμόνισης, οι οποίες
απευθύνονται σε «συμμετέχοντες», από τις δράσεις ενίσχυσης δομών και τις δράσεις
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα (capacity
building operations), ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις
προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι, β) να σχεδιαστούν ΕΣ για την
εναρμόνιση παρεμφερείς με τους αντίστοιχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i για λόγους
ομοιογενούς παρακολούθησης της δράσης και στις δύο Επενδυτικές, γ) να διαμορφωθούν
νέοι κατάλληλοι και διακριτοί για κάθε είδος δράσεων 3 δείκτες αποτελεσμάτων, ίδιοι σε όλα
τα ΠΕΠ, εφόσον πρόκειται για όμοιου τύπου δράσεις. Οι νέοι δείκτες αποτελεσμάτων της 9iii
έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΠΕΠ Κρήτης, Βορείου Αιγαίου,
Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εκπλήρωσης κριτηρίων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 για την
κάλυψη ελλείψεων των δεικτών αποτελεσμάτων Τ3125, Τ2817, Τ2436 (έγγραφο της
29.5.2017 με Α.Π 17/οικ.354/ΕΥΣΕΚΤ). Αυτή η τεκμηρίωση ισχύει και για τα άλλα ΠΕΠ,
καθόσον οι περιγραφόμενες δράσεις είναι ίδιες σε όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»: γίνεται αντικατάσταση του ΕΣ 2α6.1
«Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» από τους εξής δύο ΕΣ: ΕΣ 2α6.1 «Βελτίωση της
προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες
κοινωνικές υπηρεσίες» και ΕΣ 2α6.2 «Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». Οι αλλαγές στους
Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη να διαχωριστούν οι
δράσεις της υγείας από τις άλλες δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών, καθώς έχουν άλλη
λογική παρέμβασης, αναμενόμενα αποτελέσματα και ομάδα στόχου. Ο ΕΣ 2α6.1αφορά σε
δράσεις ενίσχυσης δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ,
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Κέντρα Στήριξης Οικογένειας, κλπ) ενώ ο ΕΣ 2α6.2 στις δράσεις της υγείας, οι οποίες
διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με αυτές κατά την εκπόνηση του ΠΕΠΘ.
Η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία
στηρίχθηκαν οι παραδοχές των υφιστάμενων δεικτών όταν εγκρίθηκαν τα προγράμματα τρία
χρόνια πριν. Οι νέοι δείκτες για την υγεία μετρούν ωφελούμενα άτομα – όπως και οι
υφιστάμενοι επιχειρησιακοί δείκτες στα αρχικά εγκεκριμένα ΠΕΠ – αλλά με ονομασία που να
μην έχει αναφορά στα «μειονεκτούντα άτομα» (CO17), γιατί η ομάδα στόχου των δράσεων
δεν είναι τα «μειονεκτούντα άτομα», όπως αυτά ορίζονται στους δείκτες του Παραρτήματος Ι
του Καν. ΕΚΤ.
O δείκτης εκροών CO12 είναι ακατάλληλος γιατί μετρά συμμετέχοντες που δεν είναι ομάδα
στόχου σε καμία από τις δράσεις της 9iv, έτσι όπως έχουν εξειδικευτεί.
Αντίστοιχα οι δείκτες αποτελεσμάτων αντικαθίστανται από διακριτούς δείκτες αποτελεσμάτων
ανά ΕΣ που είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των
αντίστοιχων δράσεων.
Συμπερασματικά: καμία από τις δράσεις της 9iv δεν έχει ομάδα στόχου «συμμετέχοντες» και
συνεπώς δεν είναι κατάλληλοι υφιστάμενοι δείκτες που στηρίχθηκαν σε αυτή την παραδοχή
(κοινοί ή ειδικοί).
Εκροές:
Ο ΕΣ 2.α.6.1 συνδέεται με τους δείκτες 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και
05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών».
Ο ΕΣ 2.α.6.2 συνδέεται με τους δείκτες 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη
φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)», 11203
«Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν», 11204 «Αριθμός ατόμων που
ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας» , 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις».
Αποτελέσματα:
Ο ΕΣ 2.α.6.1 συνδέεται με τον δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες».
Ο ΕΣ 2.α.6.2 συνδέεται με τους δείκτες 11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη
φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο
των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»,
11207 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις
συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια» και 11208 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για
εξαρτήσεις».
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v «Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση»: γίνεται η φραστική αλλαγή στον ΕΣ 2α7.1 από «Αύξηση της
απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις» σε «Ενίσχυση της
ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» για λόγους καταλληλότερης
φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των δράσεων που
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠΘ και αφορούν κυρίως στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Οι αλλαγές στους δείκτες γίνονται για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης και
καταλληλότερης φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των
δράσεων.
Εκροές:
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Σύμφωνα με την παραπάνω λογική ο επιχειρησιακός δείκτης εκροών CO23 αντικαθίσταται
από τους δείκτες 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» και 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας». Ο άλλος επιχειρησιακός δείκτης εκροών CO17 είναι
ακατάλληλος γιατί δεν είναι ομάδα στόχου των δράσεων τα «άλλα μειονεκτούντα άτομα».
Αποτελέσματα:
Καταργείται ο δείκτης αποτελεσμάτων CR09 ως μη σχετιζόμενος με τον αντίστοιχο πληθυσμό
αναφοράς κατάλληλου δείκτη εκροών.
Προστίθεται ο ειδικός δείκτης 11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος
μετά τη λήξη της παρέμβασης» που σχετίζεται με τον δείκτη εκροών 11301.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων»: αντικαθίσταται ο ειδικός δείκτης εκροής Τ1520 «Άμεσα ωφελούμενοι
από προγράμματα με πρωτοβουλίες των τοπικών κοινοτήτων» από τον κοινό δείκτη CO01
«άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και ο ειδικός δείκτης
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση,
που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών από την λήξη της συμμετοχής» τους με τον κοινό δείκτη
CR06. Η αλλαγή των δεικτών δεν επηρεάζει την στόχευση της συγκεκριμένης ΕΠ, όπως
εκφράζεται από τον ειδικό στόχο της 2.α.8.1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
απασχολησιμότητας σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης» και γίνεται με δεδομένα την
ενεργοποίηση ή προς ενεργοποίηση οριζόντιων δράσεων, όπως τα «κέντρα κοινότητας» ή
δράσεις στον τομέα «υγεία», και την ανάγκη επικέντρωσης σε δράσεις προώθησης σε
απασχόληση. Εξετάζεται η υλοποίηση στην υπόψη επενδυτική προτεραιότητα μέσω των ήδη
ενεργοποιημένων Ομάδων Τοπικής Δράσης που υλοποιούν Στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ με πόρους
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συμπερασματικά: οι παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές δεν διαφοροποιούν τη στόχευση και
τη στρατηγική του ΠΕΠΘ και δεν επιφέρουν αλλαγές στην επιδίωξη των παρεμβάσεων.
Περιορίζονται στη χρηματοδοτική ενίσχυση συγκεκριμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και
τη μεταβολή κάποιων δεικτών και ειδικών στόχων στο πεδίο του ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα
αναμένονται περαιτέρω οφέλη, κατά κύριο λόγο στο πεδίο παρεμβάσεων του ΕΚΤ όπου
κατευθύνεται και το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων πόρων, αλλά και στην κατεύθυνση
πληρέστερης κάλυψης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Συνεπώς, η προτεινόμενη αναθεώρηση είναι συμβατή και επωφελής σε ότι αφορά την
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης και των ειδικών στόχων του ΠΕΠΘ και σε
συμφωνία με τους ειδικούς κανόνες που αφορούν στο ΕΚΤ και στο ΕΤΠΑ, στις οριζόντιες
αρχές καθώς και στο ΕΣΠΑ.
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