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ΡΟΟΙΜΙΟ
Θ παροφςα Ζκκεςθ Ρροόδου τθσ Συμφωνίασ Εταιρικισ Σχζςθσ 2014-2020 τθσ Κφπρου διζπεται από το
άρκρο 52 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
καταρτίηεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
2015/207 τθσ Επιτροπισ «Υπόδειγμα τθσ Ζκκεςθσ Ρροόδου».
Καταρτίςκθκε ςε ςυνεργαςία με τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα και Aειφόροσ
Ανάπτυξθ», «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι», «Ρρόγραμμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ» και «Κάλαςςα» τθσ περιόδου 2014-2020, υπό τθ γενικι ευκφνθ και εποπτεία τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, Συντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ (ΓΔ ΕΡΣΑ).
Σφμφωνα με τισ πρόνοιεσ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 52 Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόοδο
υλοποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2016 και ειδικότερα
πλθροφορίεσ ςχετικά με:
α)

τισ αλλαγζσ ςτισ επενδυτικζσ ανάγκεσ τθσ Κφπρου από τθ ςφναψθ τθσ ΣΕΣ τον Λοφνιο 2014·

β)

τθν πρόοδο προσ τθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ζνωςθσ για μια ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, κακϊσ και των ειδικϊν ανά ταμείο αποςτολϊν, μζςω τθσ ςυμβολισ των
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ) ςτουσ επιλεγμζνουσ κεματικοφσ
ςτόχουσ, ιδίωσ όςον αφορά τα κακοριςκζντα ορόςθμα ςτο πλαίςιο επιδόςεων για κάκε
πρόγραμμα και τθ ςτιριξθ που χρθςιμοποιικθκε για τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ·

γ)

το εάν ζτυχαν εφαρμογισ ςφμφωνα με το κακοριςκζν χρονοδιάγραμμα, τα μζτρα που
ελιφκθςαν για τθν τιρθςθ των εφαρμοςτζων εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων, που
διατυπϊνονται ςτθ ΣΕΣ και δεν είχαν ικανοποιθκεί κατά το χρόνο ζγκριςισ τθσ·

δ)

τθν εφαρμογι των μθχανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ μεταξφ των ΕΔΕΤ και άλλων
ενωςιακϊν και εκνικϊν μζςων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ και με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα
Επενδφςεων (ΕΤΕπ)

ε)

τθν εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ·

ςτ) τα μζτρα που ελιφκθςαν για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των αρχϊν του κράτουσ μζλουσ και
των δικαιοφχων να διαχειρίηονται και να χρθςιμοποιοφν τα ΕΔΕΤ·
η)

τισ δράςεισ που αναλαμβάνονται και τθν πρόοδο που επιτυγχάνεται όςον αφορά τθ μείωςθ τθσ
διοικθτικισ επιβάρυνςθσ για τουσ δικαιοφχουσ·

θ)

το ρόλο των εταίρων κατά τθν εφαρμογι τθσ ΣΕΣ·

κ)

μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων που λαμβάνονται ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι των
οριηόντιων αρχϊν και ςτόχων πολιτικισ για τθν υλοποίθςθ των ΕΔΕΤ.
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ΜΕΟΣ Ι: ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΩΡΑΪΚΑ
ΔΙΑΘΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΔΕΤ)
1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΟ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΤΘΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΣΧΕΣΘΣ
α) Γενικι περιγραφι και αξιολόγθςθ των αλλαγϊν ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ περιγραφισ των αλλαγϊν ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που εντοπίηονται ςε
νζεσ ςχετικζσ ειδικζσ για κάκε χϊρα ςυςτάςεισ οι οποίεσ εκδίδονται βάςει του άρκρου 121
παράγραφοσ 2 και του άρκρου 148 παράγραφοσ 4 τθσ Συνκικθσ.
H Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) για τθν περίοδο 2014-2020, ωσ το ςτρατθγικό ζγγραφο
προγραμματιςμοφ τθσ αξιοποίθςθσ των πόρων που παραχωροφνται ςτθν Κφπρο από τα Ευρωπαϊκά
Διαρκρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 2014-2020, προωκεί τθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου και βιϊςιμου
αναπτυξιακοφ μοντζλου για τθν Κφπρο. Θ ανάλυςθ αναγκϊν τθσ Κυπριακισ οικονομίασ που
περιλαμβάνεται ςτθ ΣΕΣ ςυνάδει με τισ πρόνοιεσ του Εκνικοφ Μεταρρυκμιςτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ
Κφπρου για τθ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» ςτα αντικείμενα που εμπίπτουν ςτο πεδίο επιλεξιμότθτασ
των ΕΔΕΤ. Οι δφο βαςικζσ διαςτάςεισ ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Κφπρου καλφπτουν αφενόσ τισ
διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ και αφετζρου τθν οικονομικι κρίςθ και τισ
επιπτϊςεισ τθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, οι κφριεσ προκλιςεισ και αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που αντιμετωπίηει
θ Κυπριακι οικονομία κατά τθν περίοδο 2014-2020 ςυνοψίηονται ςτα εξισ ςθμεία:
1. Αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μειωμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ.
2. Ραραγωγικι αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ αλλαγισ προςανατολιςμοφ του
ςυςτιματοσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ) προσ τθν κατεφκυνςθ
τθσ ςφνδεςισ του με τθν πραγματικι οικονομία, ιδιαίτερα ςε τομείσ που θ χϊρα παρουςιάηει
ςθμαντικά πλεονεκτιματα όπωσ ο τουριςμόσ, θ ενζργεια, θ γεωργία, οι καταςκευζσ, οι
μεταφορζσ, θ υγεία και θ τεχνολογία τροφίμων.
3. Ενίςχυςθ του πρωτογενι τομζα παραγωγισ ςε τομείσ και κλάδουσ που θ χϊρα παρουςιάηει
πλεονεκτιματα και ποιοτικά προϊόντα προσ εξαγωγι, όπωσ αλιεία, υδατοκαλλιζργειεσ,
αγροτικι παραγωγι, βιομθχανία τροφίμων, μεταποίθςθ προϊόντων πρωτογενοφσ τομζα
παραγωγισ κλπ.
4. Αντιμετϊπιςθ τθσ ραγδαίασ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ και των κινδφνων φτϊχειασ και κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ.
5. Ανάγκθ περαιτζρω ςυμμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ προσ τισ ανάγκεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ.
6. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων προςβαςιμότθτασ τθσ χϊρασ από και προσ το εμπορικό
κζντρο τθσ Ευρϊπθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ διαςφνδεςισ τθσ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
Μεταφορϊν (ΔΕΔ-Μ), και προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ.
7. Θ εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ μζςω τθσ αντιμετϊπιςθσ των οξυμμζνων
επιπτϊςεων/ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
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8. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υποβάκμιςθσ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ και
καταπόνθςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ εφαρμογισ ολοκλθρωμζνων
παρεμβάςεων ςτουσ τομείσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, αγροτικισ ανάπτυξθσ και αλιευτικϊν
περιοχϊν.
9. Ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ Οργάνωςθσ του Δθμόςιου Τομζα.
Ραράλλθλα, ςθμαντικζσ είναι οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Κυπριακι οικονομία ςχετικά με τισ
προοπτικζσ ανάπτυξθσ που παρουςιάηονται ςτον τομζα τθσ γαλάηιασ οικονομίασ. Ειδικότερα, θ εν
δυνάμει φπαρξθ ςθμαντικϊν ωφελειϊν από τθν αξιοποίθςθ των υπό ζρευνα φυςικϊν πόρων ςτον
τομζα των υδρογονανκράκων, μπορεί να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ
αλλά και ολόκλθρθσ τθσ οικονομίασ. Αν και θ ανάπτυξθ ςχετικϊν υποδομϊν αξιοποίθςθσ των
κοιταςμάτων υπερβαίνει κατά πολφ τουσ πόρουσ που χρθματοδοτοφν τθν πολιτικι των ΕΔΕΤ, εν τοφτοισ
θ επζνδυςθ μπορεί να αποκτιςει δυναμικι ςτο βακμό που οι ςχετικζσ ζρευνεσ αποκαλφψουν επαρκι
όγκο αποκεμάτων, που να δικαιολογεί τθ ςκοπιμότθτα και τθ βιωςιμότθτα δραςτθριοτιτων εξόρυξθσ
και δθμιουργίασ κατάλλθλων υποδομϊν εκμετάλλευςθσ των κοιταςμάτων. Επίςθσ, οι προοπτικζσ
ανάπτυξθσ του καλάςςιου τουριςμοφ, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ τθσ Αδριατικισ με το Λόνιο Ρζλαγοσ και
τθν Ανατολικι Μεςόγειο, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ διατομεακϊν ςυνεργειϊν για τθ χϊρα,
δεδομζνου ότι θ Κφπροσ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ προοριςμοφσ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου για
καταδυτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Στο πλαίςιο αναπροςανατολιςμοφ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ και αντιμετϊπιςθσ των παραπάνω
αναπτυξιακϊν αναγκϊν ο προγραμματιςμόσ τθσ περιόδου 2014-2020 μζςω τθσ ΣΕΣ κζτει ωσ ςτρατθγικό
ςτόχο «τθν αναδιάρκρωςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ, τθ διατιρθςθ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων
εργαςίασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ». Για τθν επίτευξθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου
κακορίςτθκαν οι εξισ τρεισ Ρροτεραιότθτεσ Χρθματοδότθςθσ (ΡΧ), μζςω των οποίων υλοποιοφνται
ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ και ςτουσ 11 Κεματικοφσ Στόχουσ (ΚΣ) του Κανονιςμοφ Κοινϊν Διατάξεων:
1. ΡΧ1: Υποςτιριξθ τθσ Αναδιάρκρωςθσ τθσ Κυπριακισ Οικονομίασ και Ενίςχυςθσ τθσ
Ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ
Επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και θ βελτίωςθ ςτουσ παρακάτω τομείσ:
 Ενίςχυςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και τθσ καινοτομίασ (ΘΣ 1)
 Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα (ΘΣ 2)
 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ και ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και προςφοράσ
προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (ΘΣ 3)
 Ενίςχυςθ του τομζα των μεταφορϊν (ΘΣ 7)
 Εκςυγχρονιςμόσ και βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του δθμόςιου τομζα (ΘΣ 11)
2. ΡΧ2: Αναβάκμιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ρροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικι Συνοχι
Επιδιϊκεται άρςθ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ/φφεςθσ και προωκοφνται διαρκρωτικά
μζτρα για τθν αγορά εργαςίασ ςε ςχζςθ με:
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 Απαςχόλθςθ και ανκρϊπινο δυναμικό (ΘΣ 8)
 Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κοινωνικι ενςωμάτωςθ (ΘΣ 9)
 Εκπαίδευςθ – Δια Βίου Μάκθςθ (ΘΣ 10)
3. ΡΧ3: Ρροςταςία και Αποδοτικι Χριςθ των Ρόρων
Επιδιϊκεται θ προϊκθςθ παρεμβάςεων για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθ μετάβαςθ ςε μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα:
 Εμπλουτιςμόσ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου και προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ (ΘΣ 4)
 Προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι (ΘΣ 5)
 Ορκολογικι διαχείριςθ, προςταςία και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων (ΘΣ 6)

Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι1, μετά από τρία ζτθ φιλόδοξων μεταρρυκμίςεων, που ςυνζβαλαν
ςτθν ανάκαμψθ από τθν φφεςθ, ςτθ ςτακεροποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και ςτθν εξυγίανςθ
των δθμόςιων οικονομικϊν, παρατθροφνται ςθμάδια επιβράδυνςθσ τθσ μεταρρυκμιςτικισ δυναμικισ.
Θ Κφπροσ ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ προκλιςεισ όςον αφορά ςτισ αναπτυξιακζσ τθσ
προοπτικζσ, οι οποίεσ επθρεάηονται από τισ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ, που ςυνεχίηουν να
παρατθροφνται ςτθν Κυπριακι οικονομία.
Ι) Πορεία Μακροοικονομικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ Κυπριακισ
Οικονομίασ
1. Επίπεδο Οικονομικισ Ανάκαμψθσ:
Θ Κφπροσ ζχει επιςτρζψει ςε κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, με τθν αφξθςθ του ΑΕΡ να φτάνει
ςτο 2,8% το 2016 και 3,3% το Α’ τρίμθνο του 2017, ενϊ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ2 θ αφξθςθ κα περιοριςτεί ςτο 2,5% το 2017 και 2,3% το 2018. Ο τομζασ του
τουριςμοφ και θ ιςχυρι εγχϊρια ηιτθςθ, ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό επίπεδο πλθκωριςμοφ,
ζδωςαν ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ. Ειδικότερα, ο τομζασ του τουριςμοφ βρίςκεται ςε
περίοδο μεγάλθσ ανάπτυξθσ, με τον αρικμό των επιςκεπτϊν να αυξάνεται κατά 19,8% το 2016
και να φτάνει τα 3,18 εκ. επιςκζπτεσ3. Οι κυριότεροι λόγοι αυτισ τθσ ανάπτυξθσ περιλαμβάνουν
τθν υποτίμθςθ τθσ πραγματικισ ςτακμιςμζνθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του Ευρϊ ςε ςχζςθ
με τθ ςτερλίνα και το δολάριο, τισ ςχετικά χαμθλζσ τιμζσ των ταξιδιωτικϊν πακζτων ςε ςχζςθ με
τισ χϊρεσ ανταγωνιςτζσ, τθ λιψθ μζτρων για τθν παράταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και τθ
βελτίωςθ των αεροπορικϊν ςυνδζςεων, κακϊσ και τισ γεωπολιτικζσ εντάςεισ ςε
ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Ωςτόςο, υπάρχουν ςθμαντικά
περικϊρια βελτίωςθσ του τομζα μζςω διαρκρωτικϊν αλλαγϊν και επενδφςεων, που κα

1

European Commission’s Post Programme Surveillance Report, Institutional Paper 058, July 2017
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκό Εξάμθνο 2017: Ζκκεςθ Χϊρασ – Κφπροσ, SWD(2017)78 final
3
Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
2
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ςυμβάλουν ςτον εμπλουτιςμό και τθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, με
απϊτερο ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του τομζα.
2. Δθμόςιο και Ιδιωτικό Χρζοσ – Εξωτερικι Θζςθ τθσ Χϊρασ:
Θ δανειακι επιβάρυνςθ του ιδιωτικοφ τομζα ζχει αρχίςει να μειϊνεται ςυμβάλλοντασ ςτθν
απομόχλευςθ των τραπεηϊν (-11% ςτο ςυνολικό φψοσ δανείων των Κυπριακϊν τραπεηϊν),
αλλά ςυνεχίηει να βρίςκεται μεταξφ των υψθλότερων ςτθν ΕΕ, φτάνοντασ (ωσ χρζοσ
χρθματοπιςτωτικϊν εταιρειϊν και νοικοκυριϊν) ςτο 280% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ, κακϊσ θ
αποπλθρωμι χρεϊν είναι περιοριςμζνθ. Ζτςι, οι δυνατότθτεσ για μεγαλφτερθ επζκταςθ τθσ
δανειοδότθςθσ παραμζνουν περιοριςμζνεσ. Ραράλλθλα, το δθμόςιο χρζοσ, αν και ςε
κακοδικι πορεία, είναι υψθλό (τζλθ 2016: 109% του ΑΕΡ) και θ βιωςιμότθτά του εξακολουκεί
να αποτελεί ςθμαντικι πρόκλθςθ, λόγω τθσ υιοκζτθςθσ ςειράσ φορολογικϊν μζτρων και τθσ
κακυςτζρθςθσ ςτθν εφαρμογι βαςικϊν διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, που αναμζνεται να
επιδεινϊςουν το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και να επθρεάςουν τθν αποτελεςματικότθτα
των δθμόςιων επενδφςεων που ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ. Οι ξζνεσ κατακζςεισ ςτο
χρθματοπιςτωτικό τομζα παραμζνουν υψθλζσ (110% του ΑΕΡ), με αποτζλεςμα θ Κφπροσ να
παρουςιάηει υψθλό βακμό ευαιςκθςίασ ςτισ μεταβολζσ τθσ εμπιςτοςφνθσ των κατακετϊν.

ΙΙ) Αξιολόγθςθ αλλαγϊν ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Κυπριακισ Οικονομίασ
1. Υποςτιριξθ τθσ αναδιάρκρωςθσ
Ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ

τθσ

Κυπριακισ

Οικονομίασ

και

Ενίςχυςθ

τθσ

Θ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ και θ ανάκαμψθ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ
επθρεάηεται από μία ςειρά παραγόντων όπωσ θ προςζλκυςθ άμεςων ξζνων επενδφςεων, θ
ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ, θ βελτίωςθ του
κανονιςτικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ και θ
μεταρρφκμιςθ τομζων οριηόντιου χαρακτιρα, όπωσ οι ΤΡΕ, ο Δθμόςιοσ Τομζασ και τα
δίκτυα/υποδομζσ μεταφορϊν.
Ωσ προσ τισ επενδφςεισ, παρά τθ ςυγκρατθμζνθ αφξθςι τουσ το 2015, ιταν μειωμζνεσ ςχεδόν
κατά 15% ςε ςχζςθ με το 2008. Γενικά, το χαμθλό επίπεδο ιδιωτικϊν και δθμόςιων
επενδφςεων, ιδίωσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (2015: 0,4% του ΑΕΡ, από τισ
χαμθλότερεσ ςτθν ΕΕ), παρεμποδίηουν τθν ικανότθτα τθσ Κφπρου να διαφοροποιιςει το
οικονομικό τθσ μοντζλο και επθρεάηουν αρνθτικά τθν παραγωγικότθτα τθσ χϊρασ.
Ταυτόχρονα, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Κφπρο (Ευρωπαϊκό
Εξάμθνο 2017), θ μείωςθ των δθμοςίων επενδφςεων ζχει περιορίςει τθ βιωςιμότθτα τθσ
παροχισ βαςικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν, όπωσ θ διαχείριςθ των αποβλιτων, του φδατοσ και οι
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ.
Θ αςκενισ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ το 2016, (εκτιμάται ςε 0,1%4 ), θ οποία περιλαμβάνει
και τθν αφξθςθ τθσ αμοιβισ ανά εργαηόμενο, αναμζνεται να οδθγιςει ςε αφξθςθ του κόςτουσ
εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ, μετά από τζςςερα χρόνια αρνθτικισ διόρκωςθσ και να
4

Ρθγι: Κζντρο Ραραγωγικότθτασ 2017, Στατιςτικι Υπθρεςία, 2017.
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αςκιςει αρνθτικζσ πιζςεισ ςτισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ. Στισ Μεταποιθτικζσ
Βιομθχανίεσ, ο Δείκτθσ Ραραγωγικότθτασ βελτιϊκθκε κατά 3,2% ςε ςχζςθ με το 2015, αλλά
ςυνεχίηει να βρίςκεται ςε χαμθλότερα επίπεδα από το 2008. Σε όλουσ ςχεδόν τουσ
μεταποιθτικοφσ τομείσ θ Κφπροσ ςυγκαταλζγεται μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ με τα
χαμθλότερα ποςοςτά αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ.
Οι πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν τόνωςθ και τθν προςζλκυςθ
επενδφςεων, τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ και τθ διευκόλυνςθ
τθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ υλοποιοφνται με αργοφσ ρυκμοφσ. Σε ςχζςθ με το 2016, θ
Κφπροσ ζχαςε 4 κζςεισ ςτο δείκτθ ςχετικά με τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, και ζχει χαμθλι κατάταξθ ςτθν Ε.Ε. ςε αυτόν τον τομζα (Ραγκόςμια Τράπεηα,
2016). Από το 2012, θ Κφπροσ διολίςκθςε κατά 25 κζςεισ ςτον Ραγκόςμιο Δείκτθ
Ανταγωνιςτικότθτασ (Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ 2016) με τα περιςςότερα προβλιματα να
εντοπίηονται ςτθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ, ςτθ διαφκορά και ςτθν κρατικι
γραφειοκρατία.
Λδιαίτερα, όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ, εξακολουκεί να αποτελεί τθν πιο
ςθμαντικι πρόκλθςθ για τισ ΜΜΕ (όπωσ δθλϊνει το 25% εξ αυτϊν5) και να εξαρτάται πλιρωσ
από τον τραπεηικό δανειςμό, ο οποίοσ ζχει μειωκεί ςθμαντικά κατά τα τελευταία ζτθ. Θ
Κφπροσ βρίςκεται κάτω από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςε
χρθματοδότθςθ, γεγονόσ το οποίο οφείλεται ςτθν υιοκζτθςθ από τθν Κεντρικι Τράπεηα
αυςτθρϊν προχποκζςεων για παραχϊρθςθ πίςτωςθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ αναδιάρκρωςθσ και
τθσ εξυγίανςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, αλλά και ςτισ ανεπαρκϊσ ανεπτυγμζνεσ
κεφαλαιαγορζσ. Ομοίωσ, περιοριςμζνθ εξακολουκεί να είναι θ πρόςβαςθ ςε εναλλακτικζσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ τα κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου.
Ραρόλο που προγράμματα μθ επιςτρεπτζασ χρθματοδότθςθσ είναι διακζςιμα ςτισ ΜΜΕ ςτο
πλαίςιο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των ΕΔΕΤ για τθν περίοδο 2014-2020, θ ςτιριξθ
των ΜΜΕ δεν είναι ολοκλθρωμζνθ και επαρκϊσ ςτοχευμζνθ προσ τομείσ με προϊόντα και
υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ ορίηεται ςτθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
τθσ Κφπρου.
Το πλαίςιο λειτουργίασ του δθμόςιου τομζα ςυνεχίηει να παρουςιάηει αδυναμίεσ και θ
επιβεβλθμζνθ μεταρρφκμιςι του δφναται να ζχει οριηόντιο αντίκτυπο ςτθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. Το μιςκολογικό κόςτοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
χαρακτθρίηεται από ζνα από τα υψθλότερα μιςκολογικά κόςτθ (ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ) ςτθ
ηϊνθ του Ευρϊ, αλλά θ αποδοτικότθτά τθσ παραμζνει μζτρια6. Θ τελευταία κα μποροφςε να
βελτιωκεί, μεταξφ άλλων, με τθν αυξθμζνθ διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ. Καλό παράδειγμα αποτελεί ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων
επενδφςεων, ο οποίοσ, αν και ςε πρϊιμα ςτάδια, ζχει ςθμειϊςει κάποια πρόοδο όςον αφορά
ςτθν ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν επιλογισ ζργων. Επίςθσ, παρόλεσ τισ ςθμαντικζσ ςχετικζσ
πρωτοβουλίεσ, το επίπεδο των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν παραμζνει ςε ςχετικά
χαμθλι κλίμακα, με αποτζλεςμα θ Κφπροσ να βρίςκεται ςτο κάτω μιςό των χωρϊν τθσ Ε.Ε. ςτο
5
6

European Semester Spring 2017, Annual Growth Survey. COM(2016) 725 final.
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δείκτθ ψθφιακισ οικονομίασ και κοινωνίασ. Θ βελτίωςθ ςε αυτόν τον τομζα κα ενιςχφςει το
ποςοςτό χρθςτϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Κφπρο (μόλισ 29% των χρθςτϊν του
διαδικτφου υπζβαλλαν ζντυπα ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ θλεκτρονικά κατά το 2016).
Ραράλλθλα οι υψθλζσ τιμζσ ςειράσ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, όπωσ αυτζσ των
τθλεπικοινωνιϊν και του θλεκτριςμοφ, δθμιουργοφν πιζςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των
παραγόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ κυπριακισ οικονομίασ.
Επιπλζον, θ ρυκμιςτικι και διοικθτικι επιβάρυνςθ των επιχειριςεων παραμζνει υψθλι και
εμποδίηει τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ επενδυτικζσ αποφάςεισ, ενϊ εξακολουκεί
να εκκρεμεί θ ζγκριςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, που αναμζνεται να
επθρεάςει ηωτικισ ςθμαςίασ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο.
Συνολικά, οι μεταρρυκμίςεισ που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ, όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ και τθσ οικονομίασ, ο
εκςυγχρονιςμόσ του δθμόςιου τομζα και θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν,
υλοποιοφνται με αργοφσ ρυκμοφσ κατά τθ διετία 2015-2016.

2. Αναβάκμιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Προϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικι Συνοχι
Σφμφωνα με τθν Ζρευνα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (LFS) τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, θ ανεργία
μειϊκθκε από το ανϊτατο ποςοςτό του 16,5% το 2014 ςε 12,9% το 2016, αλλά παραμζνει
υψθλι, ιδιαίτερα ςε ςφγκριςθ με το επίπεδο του 5% που βριςκόταν πριν τθν κρίςθ. Λδιαίτερα θ
ανεργία των νζων και θ μακροχρόνια ανεργία εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε υψθλά
επίπεδα (29,1% και 5,8% αντίςτοιχα), παρά τθν πτωτικι τουσ τάςθ.
Ο χαμθλόσ επιχειρθματικόσ δυναμιςμόσ και θ ανεπαρκϊσ ςτοχευμζνθ ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ςυνεχίηουν να επιτείνουν τισ αναντιςτοιχίεσ δεξιοτιτων που παρατθροφνται ςτθν οικονομία,
δυςχεραίνοντασ τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και ζχοντασ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τθ
δυνθτικι ανάπτυξθ. Θ επιδείνωςθ των επιδόςεων των Κφπριων φοιτθτϊν ςε βαςικζσ
μακθςιακζσ δεξιότθτεσ7, ςε ςχζςθ με το 2012, κζτει τθ χϊρα πολφ κάτω από το μζςο όρο τθσ
Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, ενϊ το χαμθλό επίπεδο ψθφιακϊν δεξιοτιτων είναι αντίςτοιχα
ανθςυχθτικό, δεδομζνου ότι το 2015 μόνο το 43% των Κυπρίων διζκετε τουλάχιςτον βαςικό
επίπεδο ψθφιακϊν δεξιοτιτων, κάτω από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. που είναι 56%. Ζτςι,
παρατθρείται το παράδοξο ότι ενϊ οι δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ είναι υψθλότερεσ από το
μζςο όρο τθσ Ε.Ε., οι εκπαιδευτικζσ επιδόςεισ είναι ςχετικά χαμθλζσ. Ραράλλθλα, θ ςυμμετοχι
ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι ςχετικά χαμθλι, γεγονόσ που
καταδεικνφει το περικϊριο να αυξθκεί δυνθτικά θ ςθμαςία και θ ελκυςτικότθτα των
ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ
ενθλίκων ςτθ δια βίου μάκθςθ είναι χαμθλό και κάτω από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. Θ διαμόρφωςθ
ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ και θ αναμόρφωςθ τθσ Μακθτείασ
ςυνεχίηουν να αποτελοφν ςθμαντικι πρόκλθςθ για τθν Κφπρο αλλά και προχπόκεςθ για τθν
προϊκθςθ του νζου παραγωγικοφ μοντζλου τθσ οικονομίασ.
7

Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Αξιολόγθςθσ Μακθτϊν του ΟΟΣΑ (PISA 2015).
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Πςον αφορά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, αν και το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ τθσ φοίτθςθσ
είναι πολφ υψθλό, υπάρχει ςχετικά χαμθλό ποςοςτό πτυχιοφχων ςτα πεδία που ςχετίηονται
περιςςότερο με τθν καινοτομία. Από το 2016 οι τομείσ των ςπουδϊν και τα υφιςτάμενα
προγράμματα άρχιςαν να ανακεωροφνται, προςανατολιςμζνα ςτα αποτελζςματα τθσ
μάκθςθσ και με βάςθ τισ ενότθτεσ μάκθςθσ και τισ μονάδεσ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ
ακαδθμαϊκϊν μονάδων. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των
ιδρυμάτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κακιζρωςθσ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ, ςυνεχίηει να αποτελεί πρόκλθςθ, ενϊ το πλαίςιο
Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Ροιότθτασ τθσ Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ δεν ζχει ακόμθ τεκεί
πλιρωσ ςε εφαρμογι.
Οι προαναφερόμενεσ αδυναμίεσ ςυμβάλουν ςτθ διαιϊνιςθ τθσ αναντιςτοιχίασ δεξιοτιτων με
τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ να διαφζρουν
ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το επίπεδο εκπαίδευςθσ8. Για τα άτομα με προςόντα χαμθλότερου
επιπζδου (ISCED 0-2) το ποςοςτό απαςχόλθςθσ ανιλκε το 2015 ςε 55,5%, ελαφρϊσ πάνω από
το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά ςτα άτομα με προςόντα μεςαίου επιπζδου (ISCED 3-4), το
ποςοςτό ιταν 69,4% το 2015, ελαφρϊσ χαμθλότερο από το μζςο όρο. Σε ό,τι αφορά τα άτομα
με προςόντα ανϊτερου επιπζδου (ISCED 5-8), το ποςοςτό ιταν 80,2% το 2015, αλλά
χαμθλότερο από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. Θ Κφπροσ είναι μία από τισ χϊρεσ με το υψθλότερο
ποςοςτό (35%) αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που εργάηονται ςε επαγγζλματα, για
τα οποία κεωρείται ότι δεν απαιτοφνται πανεπιςτθμιακζσ γνϊςεισ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ,
θ δυνατότθτα τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ να ςυμβάλει ςτθν παραγωγικότθτα, τθν
τεχνολογικι καινοτομία και τθν ανάπτυξθ ενδζχεται να είναι αςκενζςτερθ από ότι εάν οι
πτυχιοφχοι εργάηονταν ωσ διευκυντικά ςτελζχθ, τεχνικοί και αςκοφντεσ ςε ςυναφι
επαγγζλματα.
Θ μείωςθ που παρατθρείται ςτο επίπεδο τθσ ανεργίασ και θ βελτίωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ
δεν ζχει προλάβει να αποτυπωκεί ςτουσ κοινωνικοφσ δείκτεσ. Μετά από ςχεδόν ςτακερι
πορεία από το 2012 ζωσ το 2014, οι κοινωνικοί δείκτεσ χειροτζρευςαν το 2015, λόγω τθσ
αφξθςθσ του ποςοςτοφ των ανκρϊπων που διατρζχουν κίνδυνο φτϊχειασ (+1,5%) φτάνοντασ το
28,9%, και είναι πλζον ζνα από τα υψθλότερα ςτθν Ε.Ε.9 Το ποςοςτό φτϊχειασ για τα
θλικιωμζνα άτομα ζχει μειωκεί ςθμαντικά (από 2014: 27,2% - 2015: 20,8%), αλλά το
αντίςτοιχο ποςοςτό για τα παιδιά ζχει αυξθκεί από 24,6% το 2014 ςε 29,2% το 2015. Θ
φτϊχεια των εργαηομζνων ζχει επίςθσ αυξθκεί, λόγω του επιςφαλοφσ χαρακτιρα τθσ αγοράσ
εργαςίασ. Ο αρικμόσ των ατόμων που ηουν ςε νοικοκυριά με πολφ χαμθλι ζνταςθ εργαςίασ
αυξικθκε επίςθσ (2015: 10,9% ζναντι 2014: 9,7%), φτάνοντασ κοντά ςτο μζςο όρο τθσ Ε.Ε.
(2015: 10,5%). Επίςθσ, το ποςοςτό φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ για τα παιδιά
επιδεινϊκθκε, ενϊ το χάςμα μεταξφ των φφλων ςτισ ςυντάξεισ είναι πολφ μεγάλο. Τα
παραπάνω ενιςχφουν τθ διευρυνόμενθ τάςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ανιςότθτασ, κακϊσ αυτι
αυξάνεται ταχζωσ κατά τα τελευταία ζτθ. Ο λόγοσ μεταξφ των ειςοδθμάτων του πλουςιότερου
20% προσ το φτωχότερο 20% του πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου αυξικθκε ςε 5,4% το 2014 από 4,4%
το 2009, και ςτθ ςυνζχεια μειϊκθκε ελαφρϊσ το 2015 ςτο 5,2%. Θ κζςπιςθ του ελάχιςτου
8
9
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εγγυθμζνου ειςοδιματοσ το 2014 και ςτθ ςυνζχεια θ διαςφνδεςι του με τισ ενεργθτικζσ
πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ, αναμζνεται να καταςτιςει το ςφςτθμα πρόνοιασ καλφτερα
ςτοχοκετθμζνο και πιο ςυνεκτικό, ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ τθσ φτϊχειασ, όπωσ
και θ αναμενόμενθ μείωςθ τθσ ανεργίασ.
3. Προςταςία και Αποδοτικι Χριςθ των Πόρων
Οι επενδφςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ από ειδικευμζνουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν
ςτθν Κφπρο είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθν ΕΕ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, και τυγχάνουν ςτιριξθσ
από κονδφλια τθσ ΕΕ. Ραρά τισ υψθλζσ περιβαλλοντικζσ επενδφςεισ ςε οριςμζνουσ τομείσ, θ
ςυμμόρφωςθ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί, ιδιαίτερα ςτουσ
τομείσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων
κερμοκθπίου δεν ζχει φτάςει ακόμα ςτα επικυμθτά επίπεδα. Θ επιβολι τθσ περιβαλλοντικισ
νομοκεςίασ παραμζνει χαμθλι, περιορίηοντασ και τισ δυνατότθτεσ πράςινθσ ανάπτυξθσ. Θ
μετάβαςθ τθσ Κφπρου προσ μία πιο κυκλικι οικονομία κα εξαρτθκεί από τθν ικανότθτα τθσ
χϊρασ να απομακρυνκεί από τθν υγειονομικι ταφι και τισ μθ βζλτιςτεσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ
επεξεργαςίασ αποβλιτων, από τθ βελτίωςθ ςτθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, τθν επίτευξθ
του ςτόχου για τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου το 2020, κακϊσ και από τθν περαιτζρω
προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθσ βζλτιςτθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και των
φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνολογιϊν.
Θ μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ ζχει ςθμειϊςει ςχετικά μικρι πρόοδο, δεδομζνου
ότι θ Κφπροσ εξακολουκεί να είναι εξαρτθμζνθ ςε μεγάλο βακμό από τα ορυκτά καφςιμα.
Ταυτόχρονα, το ενεργειακό μίγμα τθσ Κφπρου εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ ειςαγωγζσ
πετρελαίου, κακϊσ δεν ζχει ςθμειωκεί πρόοδοσ ςτο ςχεδιαςμό λφςθσ που κα επιτρζπει τθν
ειςαγωγι φυςικοφ αερίου ςτθ χϊρα ζωσ το 2020.
Επιπλζον, θ ανάπτυξθ των δθμόςιων μζςων μεταφοράσ είναι περιοριςμζνθ, γεγονόσ που
ενιςχφει τον υψθλό βακμό εξάρτθςθσ από τισ ιδιωτικζσ οδικζσ μεταφορζσ. Θ Κφπροσ ζχει ζνα
από τα υψθλότερα ποςοςτά ιδιόκτθτων αυτοκινιτων ςτον κόςμο (600 αυτοκίνθτα ανά 1.000
κατοίκουσ), αν και θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ επιβατϊν είναι χαμθλότερθ από το μζςο όρο
τθσ Ε.Ε.
Ωσ αποτζλεςμα, θ αποδοτικότθτα των πόρων είναι χαμθλότερθ από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. ενϊ
δεν ζχουν λθφκεί ακόμα μζτρα για να διαςφαλιςτεί θ ςυνεχισ ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία περί
βιομθχανικϊν εκπομπϊν, όταν λιξουν οι τρζχουςεσ παρεκκλίςεισ. Οι μεταρρυκμίςεισ ςτον
τομζα τθσ ενζργειασ ςτοχεφουν ςτο να αυξιςουν τόςο τθν ενεργειακι απόδοςθ μζςω τθσ
διαφοροποίθςθσ του ενεργειακοφ μίγματοσ, όςο και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τόςο ςτον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα (κεντρικι κυβζρνθςθ, αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κ.λπ.) όςο και
ςτον ιδιωτικό τομζα (επιχειριςεισ, νοικοκυριά).

β) Άλλα ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ.
Δεν εφαρμόηεται.
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2. ΡΟΟΔΟΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΤΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΤΘΣ ΖΝΩΣΘΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΥΡΝΘ,
ΔΙΑΤΘΘΣΙΜΘ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΣΥΜΒΟΛΘΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ ΣΤΟΥΣ ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΙΔΙΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΤΑ ΚΑΘΟΙΣΘΕΝΤΑ ΟΟΣΘΜΑ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΘ ΣΤΘΙΞΘ ΡΟΥ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΘΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ10
α) Περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προόδου που ςθμειϊκθκε όςον αφορά τθν επίτευξθ των εκνικϊν
ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» και τθσ ςυμβολισ των ΕΔΕΤ προσ τον ςκοπό αυτό, με
αναφορά ςτα κακοριςκζντα ορόςθμα ςτο πλαίςιο επιδόςεων και ςτθ ςτιριξθ που χρθςιμοποιικθκε
για τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κατά περίπτωςθ.
Οι περιςςότεροι από τουσ Θεματικοφσ Στόχουσ (ΚΣ) που επιλζγθκαν να χρθματοδοτθκοφν μζςω των
ΕΔΕΤ 2014-2020 ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων τθσ Κφπρου, όπωσ αυτοί
καταγράφονται ςτο Εκνικό Μεταρρυκμιςτικό Ρρόγραμμα για τθ Στρατθγικι Ευρϊπθ 2020. Θ πρόοδοσ
ανά Εκνικό Στόχο ζχει ωσ εξισ:
1) Ροςοςτό Απαςχόλθςθσ (θλικίασ 20-64 ετϊν): Από το 2013, και ςε ςυνζχεια μίασ οκταετίασ με
μζςο όρο περίπου 75%, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτισ θλικίεσ 20-64 ζφταςε ςτο 68,7% το
2016, κάτω από τον εκνικό ςτόχο του 75%.
Οι δείκτεσ ανεργίασ, μετά τισ υψθλζσ τιμζσ του 2014, παρουςιάηουν υποχϊρθςθ ςφμφωνα με
τισ Ζρευνεσ Εργατικοφ Δυναμικοφ τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Κφπρου. Το 2016 το ποςοςτό
ανεργίασ τθσ θλικιακισ ομάδασ 15+ υποχϊρθςε ςτο 13% (14,9% το 2014), ενϊ το ποςοςτό
ανεργίασ των νζων ζωσ 24 ετϊν υποχϊρθςε ςτο 29,1% (38,9% το 2013). Οι Νζοι εκτόσ
Απαςχόλθςθσ, Εκπαίδευςθσ ι Κατάρτιςθσ (ΕΑΕΚ-NEETs) αντιπροςωπεφουν το 15,9% (2016) των
ατόμων θλικίασ 15-24 ετϊν(EE28, 11,5%). Θ μακροπρόκεςμθ ανεργία ωσ ποςοςτό ςτο εργατικό
δυναμικό μειϊκθκε το 2016 ςτο 5,8% (7,7% το 2014) αντιπροςωπεφοντασ το 44,1% τθσ
ςυνολικισ ανεργίασ.
Τα ΕΔΕΤ ςυμβάλλουν ςτον εκνικό ςτόχο τθσ απαςχόλθςθσ, είτε άμεςα με ςτοχευμζνεσ δράςεισ
είτε ζμμεςα με τθν υλοποίθςθ ζργων που δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ. Το ΕΤΡΑ ςυμβάλει
ςτθν απαςχόλθςθ κυρίωσ μζςω του ΚΣ3 και των Σχεδίων Χορθγιϊν (ΣΧ) που προκθρφχκθκαν και
υλοποιοφνται για τθ νεανικι και τθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ, με τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ ςτθν απαςχόλθςθ να καλφπτει το
53% του τελικοφ ςτόχου του Δείκτθ Εκροϊν CO08. Το ΕΤΚΑ μζςω των Μζτρων που
ενεργοποιικθκαν μζχρι 31/12/16 ςτουσ ΚΣ3 και 8 δεν ζχει προλάβει να ζχει αποτφπωμα ςτθν
αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ.
Το ΕΚΤ ςυμβάλει άμεςα ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για τθν απαςχόλθςθ μζςω του ΚΣ8
και των 3 ΣΧ που προκθρφχκθκαν, που αφοροφν ςτθν παροχι κινιτρων για τθν εργοδότθςθ
ανζργων (ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων και των άνεργων μζχρι 25 ετϊν)
και τθν επιδότθςθ τθσ πρακτικισ κατάρτιςθσ ςυνδυαςμζνθσ με επιδότθςθ τθσ εργοδότθςθσ,
αλλά και των 2 ζργων για τθν τοποκζτθςθ άνεργων νζων πτυχιοφχων και απόφοιτων
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δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για απόκτθςθ Εργαςιακισ Ρείρασ ςε
Επιχειριςεισ/Οργανιςμοφσ. Αν και τα ΣΧ άρχιςαν να υλοποιοφνται τα ζτθ 2014-2015, ο μεγάλοσ
όγκοσ του αρικμοφ, τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ διαχείριςθσ των αιτιςεων των εν λόγω ΣΧ δεν
επζτρεψε τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτο ΟΡΣ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ εκροϊν CO01 του
πλαιςίου επίδοςθσ να ζχει μθδενικι επίδοςθ ςτισ 31/12/16. Αντίκετα θ ολοκλιρωςθ εντόσ του
2016 των 2 προαναφερκζντων ζργων κακόριςε κετικά τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των δεικτϊν
εκροϊν Ε8221 & Ε8222 του πλαιςίου επίδοςθσ, με 3.416 άνεργουσ ζωσ 29 ετϊν να ζχουν
ςυμμετάςχει ςε προγράμματα τοποκζτθςθσ ςε Επιχειριςεισ/Οργανιςμοφσ για απόκτθςθ
Εργαςιακισ Ρείρασ. Ζνα ακόμα Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων για τθν Εργοδότθςθ Ανζργων Νζων
μζχρι 25 ετϊν που ξεκίνθςε το Νοζμβριο του 2016 και υλοποιείται ςε διακριτοφσ κφκλουσ
(προςκλιςεισ) αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ του εκνικοφ
ςτόχου για τθν απαςχόλθςθ. Ακόμα πιο κετικι κα είναι θ επίδραςθ του ζργου
«Εκςυγχρονιςμόσ/ Ενίςχυςθ τθσ ΔΥΑ», που κα ξεκινιςει το 2017.
Tο ΕΓΤΑΑ είχε μζχρι 31/12/16 μικρι άμεςθ ςυμβολι ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ
κυρίωσ μζςω τθσ υλοποίθςθσ των μεταβατικϊν ζργων πρϊτθσ εγκατάςταςθσ νζων αγροτϊν,
που αφοροφςαν 11 άνδρεσ και 3 γυναίκεσ, και τθσ δθμιουργίασ περιοριςμζνων κζςεων
εργαςίασ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 4.2. Τα λοιπά Μζτρα του ΡΑΑ ζχουν πολφ χαμθλό ποςοςτό
ολοκλθρωμζνων ζργων και προσ το παρόν δεν τεκμθριϊνεται κακαρι ςυνειςφορά ςτθν
απαςχόλθςθ.
2) Ζρευνα και Ανάπτυξθ (Ε&Α): Θ Ακακάριςτθ Εγχϊρια Δαπάνθ ςε Ε&Α ανιλκε το 2015 ςτο 0,46%
του ΑΕΡ ζναντι 0,50% τθσ εκνικισ τιμισ ςτόχου. Ο τομζασ τθσ Ε&Α ςτθν Κφπρο ςυγκεντρϊνει
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και βρίςκεται ςε εκκολαπτόμενο επίπεδο. Το μικρό μζγεκοσ τθσ
ερευνθτικισ κοινότθτασ και θ ζλλειψθ μεγάλων βιομθχανιϊν ικανϊν να επενδφςουν ςθμαντικά
ποςά ςε Ε&Α κακθλϊνει τισ ιδιωτικζσ δαπάνεσ Ε&Α ςε χαμθλά επίπεδα (περί το 0,08%) με
αποτζλεςμα να υπάρχει ςθμαντικι εξάρτθςθ από τθν κρατικι ςυνειςφορά (γφρω ςτο 67,4%).
Ωσ εκ τοφτου, θ δθμοςιονομικι προςαρμογι τθσ Κυπριακισ οικονομίασ και ο περιοριςμόσ των
δθμοςίων δαπανϊν τα τελευταία χρόνια επθρζαςαν αρνθτικά το επίπεδο δαπανϊν για Ε&Α.
Μεταξφ των μζτρων που λιφκθκαν για τόνωςθ των δαπανϊν Ε&Α ιταν και οι δράςεισ που
προκθρφχκθκαν με χρθματοδότθςθ από το ΕΤΡΑ και αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και
τθσ καινοτομίασ ςε τομείσ όπου θ χϊρα διατθρεί ςυγκριτικό πλεονζκτθμα όπωσ αυτοί
κακορίςτθκαν ςτθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ. Ωςτόςο, θ ανυπαρξία ενταγμζνων ζργων
ςε αυτζσ τισ δράςεισ μζχρι 31/12/16 (Ρρογράμματα Restart και Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ
επιχειρθματικισ καινοτομίασ) δθλϊνει τθ μθδενικι ςυνειςφορά του ΕΤΡΑ ςτθν προςπάκεια
επίτευξθσ του εκνικοφ ςτόχου, κάτι που αντικατοπτρίηεται και ςτο ςχετικό δείκτθ εκροϊν CO27
του ΕΡ ΑΑΑ. Επιπλζον πρόκλθςθ για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου αποτελεί θ ανάγκθ
βελτίωςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του τρόπου με τον οποίο κατευκφνεται
ςτρατθγικά και διαρκρϊνεται θ δθμόςια ζρευνα, κακϊσ και θ οικοδόμθςθ ενόσ ιςχυρότερου
ςυςτιματοσ πολιτικισ Ε&Α με μεγαλφτερθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα.
Στο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ, το ςχετικό Μζτρο 16 «Συνεργαςία», που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων το
κακεςτϊσ που κα ςτθρίξει τθ ςφςταςθ Επιχειρθςιακϊν Ομάδων, δεν ενεργοποιικθκε.
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3) Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ): με μερίδιο ΑΡΕ τθσ τάξθσ του 9,43% το 2015 θ Κφπροσ
πλθςιάηει τον εκνικό ςτόχο του 13%. Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ περιλαμβάνει ςειρά
παρεμβάςεων και μζτρων που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν προσ επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου, κάποιεσ από τισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν μζςω των ΕΔΕΤ.
Τα ζτθ 2015-2016, μζςω του ΕΤΡΑ και του ΤΣ προκθρφχκθκαν δράςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςε επιχειριςεισ και κατοικίεσ αντίςτοιχα μζςω των οποίων επιδιϊκεται θ βελτίωςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και θ αφξθςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ. Ωςτόςο ο χαμθλόσ βακμόσ ωρίμανςθσ
των παρεμβάςεων μζχρι 31/12/16 δεν επιτρζπει αςφαλι εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτον
εκνικό ςτόχο. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται αναγκαία θ επιτάχυνςθ τθσ υλοποίθςθσ των
προγραμματιςμζνων ζργων.
Σθμαντικι παράμετρο για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για ΑΡΕ αποτελεί ο τομζασ των
μεταφορϊν. Με μερίδιο 2,43% το 2014, θ Κφπροσ υςτερεί ςτθ χριςθ ΑΡΕ ςτισ μεταφορζσ και
φαίνεται δφςκολο να επιτφχει τον επιμζρουσ ςτόχο του 10% ζωσ το 2020. Σχετικζσ δράςεισ
προγραμματίηονται μζςω του ΕΤΡΑ, χωρίσ ακόμθ να ζχει προκθρυχκεί κάποια ςχετικι δράςθ.
Πςον αφορά ςτο ΕΤΘΑ, μζχρι 31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν πόροι που ςυνδζονται με τθν
επίτευξθ του Εκνικοφ Στόχου, που αφοροφν ςτθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ ςτο πλαίςιο τθσ
προςζγγιςθσ CLLD και των ςχετικϊν Δράςεων που αναμζνεται να ενταχκοφν ςτισ Στρατθγικζσ
Τοπικισ Ανάπτυξθσ των «Τοπικϊν Ομάδων Δράςθσ Αλιείασ». Επίςθσ, μζςω του Μζτρου 1
(Άρκρο 48, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο ια) αναμζνεται θ ενκάρρυνςθ παραγωγικϊν επενδφςεων
ςτθν υδατοκαλλιζργεια με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν προϊκθςθ των
ΑΡΕ.
Στο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ δεν καταγράφεται άμεςθ ςυνειςφορά, κακϊσ τα ολοκλθρωμζνα ζργα
που μεταφζρονται από τθν προθγοφμενθ Ρρογραμματικι Ρερίοδο (ΡΡ) δεν περιλάμβαναν
ενζργειεσ ςτο πεδίο των ΑΡΕ, ενϊ οι νζεσ προκθρφξεισ που προβλζπουν ςχετικζσ παρεμβάςεισ
δεν ζχουν ακόμθ αποδϊςει αποτελζςματα.
4) Εκπομπζσ φπων: ςφμφωνα με πρόςφατεσ προβλζψεισ θ Κφπροσ ζχει ιδθ επιτφχει τον εκνικό
ςτόχο, κακϊσ το 2016 το επίπεδό τουσ ιταν μειωμζνο κατά 9,6% ςε ςχζςθ με το 2005, πάνω
από το όριο του 5% που τζκθκε για το 2020. Σε αυτό ςυνζβαλαν ςειρά μζτρων, πολιτικϊν και
δράςεων, όπωσ θ υιοκζτθςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ με Χαμθλζσ Εκπομπζσ και τθσ
Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ρροςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι.
Οι ςυνολικζσ επενδφςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι κοντά ςτο μζςο όρο τθσ ΕΕ
και τυγχάνουν ιςχυρισ ςτιριξθσ μζςω των ΕΔΕΤ. Μζςω του ΕΤΡΑ και του ΤΣ οι δράςεισ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ επιχειριςεισ και ςτισ κατοικίεσ αντίςτοιχα, ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ
των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου, όπωσ αποτυπϊνεται από τον κοινό Δείκτθ Εκροϊν
CO34, ο οποίοσ ςτο τζλοσ του 2016 είναι μθδενικόσ λόγω του χαμθλοφ βακμοφ ωριμότθτασ των
παρεμβάςεων. Ομοίωσ μθδενικι είναι θ ςυμβολι του ΤΣ ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου από τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ των δθμόςιων κτιρίων, κακϊσ καμία
ςχετικι δράςθ δεν προκθρφχκθκε μζχρι 31/12/16. Επιπλζον, ζργα που υλοποιοφνται με πόρουσ
του ΤΣ και αφοροφν ςτθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων μεταφορϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ
κινθτικότθτασ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τρόπουσ φιλικοφσ προσ το περιβάλλον,
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ςυμβάλουν με άμεςο τρόπο ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ αερίων του κερμοκθπίου, όπωσ φαίνεται
και από το Δείκτθ Εκροϊν CO34, ενϊ ζμμεςθ ςυμβολι ζχουν τα ζργα που αφοροφν ςτθ
βελτίωςθ των υποδομϊν μεταφορϊν και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα ΔΕΔ-Μ. Ανάλογθ ζμμεςθ
ςυνειςφορά ζχουν και τα υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν
αποβλιτων, ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ ανακφκλωςθσ και ςε δράςεισ προςαρμογισ ςτθν
κλιματικι αλλαγι.
Μζχρι 31/12/16θ ςυμβολι του ΕΤΘΑ δεν αποτυπϊνεται κακϊσ δεν υπάρχει καμία ςυναφισ
δράςθ με το ςχετικό εκνικό ςτόχο. Ο ςτόχοσ αναμζνεται να επιτευχκεί από δράςεισ που κα
προωκθκοφν από το Μζτρο 3 (Άρκρο 41.1 α), β) και γ)) και το Μζτρο 4 (Άρκρο 41.2), τα οποία
περιλαμβάνουν επενδφςεισ για τθ μείωςθ των ρφπων και τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ.
Σχετικά με το ΕΓΤΑΑ τονίηεται ότι ο δείκτθσ πυκνότθτασ ηωικοφ κεφαλαίου είναι από τουσ
μεγαλφτερουσ ςτθν Ευρϊπθ. Μζςω του ΡΑΑ υλοποιοφνται δράςεισ που κα περιορίςουν τθν
παραγωγι αερίων του κερμοκθπίου, κυρίωσ μζςω τθσ διαχείριςθσ ηωικϊν αποβλιτων αλλά και
τθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ των αγροτϊν. Ρροσ το παρόν δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ
ωφζλειασ αυτϊν των παρεμβάςεων κακϊσ δεν υπάρχουν ακόμθ ολοκλθρωμζνα ζργα.
Σθμειϊνεται ότι το φυςικό αντικείμενο των επενδυτικϊν ζργων των Μζτρων 4.1 και 6.1 κα
ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και αμμωνίασ από τθ
γεωργία.
5) Ενεργειακι Απόδοςθ: μολονότι θ ακακάριςτθ πρωτογενισ εγχϊρια κατανάλωςθ ενζργειασ
μειϊκθκε ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίωσ λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ, το 2015 θ
Κφπροσ αφξθςε τθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ κατά 2%, ιτοι 2,25 εκ. ΤΛΡ. Επιπλζον,
άνω του 90% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ εξακολουκεί να καλφπτεται από ειςαγωγζσ
πετρελαίου και πετρελαιοειδϊν, μία τάςθ που φαίνεται να ενιςχφεται ωσ ςυνζπεια τθσ
ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Στθν προςπάκεια για περαιτζρω μείωςθ τθσ
πρωτογενοφσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και επίτευξθσ του ςτόχου του 2020, προβλζπεται θ
αφξθςθ τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου ζναντι πετρελαίου για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ,
κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον καταςκευαςτικό, επιχειρθςιακό, οικιακό
τομζα και ςτον τομζα των δθμόςιων κτιρίων. Πςον αφορά ςτισ πολιτικζσ και τα μζτρα που
λαμβάνονται για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου, προβλζπεται επίςθσ θ εφαρμογι
μεταρρυκμίςεων κανονιςτικοφ χαρακτιρα, θ παροχι οικονομικϊν κινιτρων, θ βελτίωςθ τθσ
γνϊςθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν, θ ενίςχυςθ του ρόλου των
χρθματοοικονομικϊν φορζων του ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ ερευνθτικϊν και
τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ.
Θ ςυμμετοχι των ΕΔΕΤ ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου προωκικθκε από δράςεισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ επιχειριςεισ (ΕΤΡΑ) και ςτισ κατοικίεσ (ΤΣ). Θ ολοκλιρωςθ των εν
λόγω ζργων και θ ενεργοποίθςθ των δράςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια (ΤΣ)
αναμζνεται να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για αφξθςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ.
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Μζςω του ΕΤΘΑ προβλζπεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον αλιευτικό
τομζα, αλλά μζχρι 31/12/16 δεν προκθρφχκθκαν ςχετικζσ δράςεισ.
Θ υλοποίθςθ του ΡΑΑ μζχρι 31/12/16 δεν προχϊρθςε ςτο εν λόγω πεδίο με αποτζλεςμα θ
ςυνειςφορά του ΕΓΤΑΑ ςτον εκνικό ςτόχο να είναι μθδενικι. Σθμειϊνεται ότι ςτισ επενδφςεισ
των γεωργοκτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων περιλαμβάνονται ωσ επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ ςτον
τομζα των ΑΡΕ, ενϊ λιφκθκαν 604 αιτιςεισ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ.
6) Σχολικι Εκπαίδευςθ: ο εκνικόσ ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί. Ραράλλθλα εξακολουκεί να
πραγματοποιείται ςθμαντικι πρόοδοσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του ηθτιματοσ. Θ πρόωρθ
ςχολικι εγκατάλειψθ ςυρρικνϊκθκε ςτο 5,2% το 2015, αυξικθκε το 2016 ςτο 7,7%, αλλά
καλφπτει τον εκνικό ςτόχο του 10%.
Το ΕΚΤ ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του ςχετικοφ εκνικοφ ςτόχου μζςω του ζργου «Δράςεισ
Σχολικισ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ– ΔΑΣΕ», το οποίο ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και κατ’ επζκταςθ ςτουσ ευάλωτουσ
μακθτζσ, κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ ατόμων που ηουν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ι βρίςκονται
ςε κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Το ζργο υλοποιεί δράςεισ που αφοροφν ςτθ
διδαςκαλία προγραμμάτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ Σφντομα
αναμζνεται να αρχίςει θ λειτουργία των Κζντρων Ρλθροφόρθςθσ και Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ.
7) Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Κφπρο είναι γενικευμζνθ, αλλά θ
απαςχολθςιμότθτα των νζων πτυχιοφχων εξακολουκεί να αποτελεί μείηον ηιτθμα. Θ Κφπροσ
ζχει από τα υψθλότερα ποςοςτά ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν
ΕΕ (53,4% το 2016), υπερκαλφπτοντασ τον εκνικό ςτόχο του 46%, πλθν όμωσ με ςθμαντικό
χάςμα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (άνδρεσ 43,7%, γυναίκεσ 62,1%).
Στο πλαίςιο του ΕΚΤ επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ για αποφοίτουσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τθ ςτιριξθ δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ διαςφνδεςθ
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ, κυρίωσ μζςω τθσ τοποκζτθςθσ
φοιτθτϊν ςε επιχειριςεισ για πρακτικι άςκθςθ. Για το ςκοπό αυτό κα ξεκινιςει να υλοποιείται
εντόσ του 2017 το ζργο «Γραφεία Διαςφνδεςθσ με τον Επιχειρθματικό Κόςμο» .
8) Κίνδυνοσ Φτϊχειασ ι Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ: ο αρικμόσ των ατόμων που διατρζχουν
κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ανιλκε το 2015 ςε 28,9% (αντιςτοιχεί ςε 63.000
περιςςότερα άτομα ςε ςφγκριςθ με το 2008) καταδεικνφοντασ μία δφςκολθ πορεία προσ τθν
επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ
προςαρμογισ θ Κφπροσ αναμόρφωςε το ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ με ςτόχο να
αμβλυνκοφν οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Συγκεκριμζνα, εφάρμοςε ςχζδιο
μεταρρφκμιςθσ με ςτόχο τον εξορκολογιςμό, τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των κοινωνικϊν παροχϊν
και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ.
Οι πόροι του ΕΤΡΑ ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ ι/και του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ μζςω δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε
υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ. Μζχρι 31/12/16 καμία ςχετικι δράςθ δεν προκθρφχκθκε και
επομζνωσ θ ςυμβολι του Ταμείου ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου είναι μθδενικι.
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Το ΕΚΤ ςυμβάλει άμεςα ςτθν επίτευξθ του ςχετικοφ εκνικοφ ςτόχου μζςω ενεργθτικϊν
πολιτικϊν ζνταξθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ςε ςυνζργεια με το νζο
ςφςτθμα κοινωνικισ ευθμερίασ. Το 2016 προκθρφχκθκαν 3 ςτοχευμζνα ΣΧ για τθν πρόςλθψθ
ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ, ατόμων με αναπθρία και ατόμων θλικίασ άνω των 50 ετϊν
αντίςτοιχα. Δεδομζνου ότι τα ΣΧ κα υλοποιθκοφν από το 2017, θ ςυμβολι του ΕΚΤ ςτθν
υλοποίθςθ του εκνικοφ ςτόχου ιταν μθδενικι μζχρι 31/12/16.
Σε ότι αφορά ςτο ΕΓΤΑΑ, με βάςθ τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ΡΑΑ δεν αναγνωρίηεται προσ το
παρόν άμεςθ ςυνειςφορά του ςτον εν λόγω ςτόχο. Στο μζλλον αναμζνεται να ςυνειςφζρουν οι
παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα που κα εκτελεςτοφν ςτο πλαίςιο των Τοπικϊν
Ρρογραμμάτων LEADER (Μζτρο 19).

β) Περιγραφι και αξιολόγθςθ, ςε ςχζςθ με τα ορόςθμα που ορίηονται ςτο πλαίςιο επιδόςεων και τθ
ςτιριξθ που χρθςιμοποιικθκε για τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κατά περίπτωςθ, του τρόπου
με τον οποίο τα ΕΔΕΤ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των κεματικϊν ςτόχων και τθσ προόδου που ζχει
ςθμειωκεί ςτθν επίτευξθ των αναμενόμενων βαςικϊν αποτελεςμάτων για κακζναν από τουσ
κεματικοφσ ςτόχουσ που ορίηονται ςτθ Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, περιγραφισ τθσ ςυμβολισ των ΕΔΕΤ ςτθν επίτευξθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και
εδαφικισ ςυνοχισ, όςον αφορά τα κακοριςκζντα ορόςθμα ςτο πλαίςιο επιδόςεων για κάκε
πρόγραμμα.

Βάςει τθσ ανάλυςθσ ςτθν Ενότθτα 1 τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ δεν προζκυψαν μζχρι 31/12/16 ςθμαντικζσ
μεταβολζσ ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Κφπροσ, όπωσ αυτζσ
αναλφονται ςτθ ΣΕΣ.
Οι παρεμβάςεισ που υλοποιοφνται μζςω των ΕΔΕΤ ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ ευρφτερων
διαρκρωτικϊν προβλθμάτων για τθν ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Κφπρου,
κάτι που επιτυγχάνεται επίςθσ μζςω επίτευξθσ των ςτόχων του πλαιςίου επίδοςθσ του κάκε Ταμείου
και τθσ εκπλιρωςθσ των εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων. Μζχρι 31/12/16 οι παρεμβάςεισ που
υλοποιικθκαν ςυνζβαλαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ, ςτθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα, ςτθν αντιμετϊπιςθ
μζρουσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ των νζων, κακϊσ και ςτθν
ενκάρρυνςθ τθσ ενεργοφ ζνταξθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Θ ςυμβολι των
ΕΔΕΤ ςτθν επίτευξθ των αναμενόμενων βαςικϊν αποτελεςμάτων ανά Ρροτεραιότθτα Χρθματοδότθςθσ,
ΚΣ και Ταμείο ζχει ωσ εξισ:
1)

Υποςτιριξθ τθσ Αναδιάρκρωςθσ και Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Κυπριακισ
Οικονομίασ

i.

Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Οικονομίασ (ΘΣ 1, 2 & 3)
Θ υποςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ αποτελεί κεντρικό ςτόχο τθσ ΣΕΣ, που
εξυπθρετείται περίπου από το 30% των πόρων των ΕΔΕΤ που διατίκενται ςτουσ ΘΣ 1, 2 & 3,
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μζςω του ΕΤΡΑ (81,5%), του ΕΓΤΑΑ (14,8%) και του ΕΤΚΑ (3,76%). Το 73,1% των ςυνολικϊν
πόρων του ΕΤΡΑ αφιερϊνεται ςτουσ ΚΣ 1-3. Θ διολίςκθςθ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ ςτον
Ραγκόςμιο Δείκτθ Ανταγωνιςτικότθτασ11 καταδεικνφει ότι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ
τθσ εξαρτάται από τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ προκλιςεων όπωσ:
-

ενίςχυςθ των κλάδων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ

-

μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ των επιχειριςεων

-

ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και διάχυςθ τθσ καινοτομίασ

-

αφξθςθ τθσ χριςθσ ΤΡΕ από τισ επιχειριςεισ

-

χαμθλό επίπεδο επενδφςεων ςε Ε&Κ και

-

δφςκολθ πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςε χρθματοδότθςθ.

Στο πλαίςιο του τομζα Ε&Κ προβλζπονται μζςω των ΕΔΕΤ ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ, που
αφοροφν ςτθν αφξθςθ των επενδφςεων ςε Ε&Κ και τθ διαςφνδεςι τθσ με τον παραγωγικό
ιςτό τθσ οικονομίασ.
Μζςω του ΕΤΡΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ ερευνθτικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ και των
ιδιωτικϊν επενδφςεων ςε δραςτθριότθτεσ, υποδομζσ και ικανότθτεσ Ε&Κ. Οι 9 ςχετικζσ
Ρροςκλιςεισ που προκθρφχκθκαν μζχρι 31/12/16 ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ (ΑΑΑ) ενεργοποίθςαν το 66,4% των πόρων ΕΤΡΑ ςτο ΘΣ1 και αναμζνεται να
ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ
των ΜΜΕ που καινοτομοφν και ςτθ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τισ επιχειριςεισ μζςω τθσ
ανάπτυξθσ καινοτόμων ςυνεργαςιϊν. Λόγω του ότι κανζνα ζργο δεν εντάχκθκε ςτο ΕΡ μζχρι
31/12/16 υπάρχει μθδενικό αποτφπωμα ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα και ςτο δείκτθ
εκροϊν CO27 του πλαιςίου επίδοςθσ, που αφορά ςτισ επιχειρθματικζσ επενδφςεισ ςε Ε&Κ. Ωσ
εκ τοφτου, ο βακμόσ επίτευξθσ τθσ τιμισ του 2018 (€5.5 εκ.) εκτιμάται ωσ φιλόδοξοσ και
απαιτείται εγριγορςθ ςτο ρυκμό υλοποίθςθσ των προγραμματιςμζνων ΣΧ.
Μζςω
του
ΕΓΤΑΑ
επιδιϊκεται
θ
ενδυνάμωςθ
τθσ
ςυνεργαςίασ
μεταξφ
πανεπιςτθμίων/ερευνθτικϊν κζντρων και μονάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ τθσ
γεωργίασ και των διατροφικϊν προϊόντων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, του
αποκζματοσ γνϊςθσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ, τθ ςφηευξθ τθσ γεωργικισ ζρευνασ με τισ ανάγκεσ
του αγροδιατροφικοφ τομζα, τθ διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτθν παραγωγι και
τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία και τθ βιομθχανία τροφίμων. Το ςχετικό Μζτρο 16
του ΡΑΑ δεν ενεργοποιικθκε μζχρι 31/12/16 με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να εκτιμθκεί θ
ςυμβολι του ςτθν επίτευξθ των προαναφερκζντων ςτόχων.
Σε ςχζςθ με το ΚΣ2, οι προτεραιότθτεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ διάχυςθ τθσ χριςθσ των
ΤΡΕ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
υπθρεςιϊν, των εφαρμογϊν και των υποδομϊν ΤΡΕ. Μζςω του ΕΤΡΑ επιδιϊκεται θ βελτίωςθ
τθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςε ΤΡΕ μζςω του εκςυγχρονιςμοφ των ςχετικϊν υποδομϊν, θ
ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ, τθσ θ-διακυβζρνθςθσ, τθσ θ-μάκθςθσ και τθσ θ11
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υγείασ. Μζχρι 31/12/16 δεν προκθρφχκθκε καμιά Ρρόςκλθςθ με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να
καταγραφεί θ ςυνειςφορά του Ταμείου ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα και ςτουσ δείκτεσ του
πλαιςίου επίδοςθσ. Ραρ’ όλα αυτά υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ ϊριμων δράςεων με μερικζσ
εξ’ αυτϊν να υλοποιοφνται ιδθ με χρθματοδότθςθ από τον Κρατικό Ρ/Υ μζχρι να ολοκλθρωκεί
θ ζνταξι τουσ ςτο ΕΡ ΑΑΑ. Θ επιτάχυνςθ ςτουσ ρυκμοφσ ωρίμανςθσ των υπό ζνταξθ δράςεων
κα ςυμβάλει ςτθ μετρίαςθ του κινδφνου μθ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου του Δείκτθ ΧΔ2 του
πλαιςίου επίδοςθσ για το 2018 (€48 εκ.).
Πςον αφορά ςτο ΕΓΤΑΑ, επιδιϊκεται θ περαιτζρω διείςδυςθ των ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ.
Μζςω του Κακεςτϊτοσ 7.3 του ΡΑΑ κα χρθματοδοτθκοφν οι υποδομζσ για τθ δθμιουργία
νθςίδων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν
περαιτζρω εξοικείωςθ των κατοίκων με τισ ΤΡΕ και κατ’ επζκταςθ ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ του
διαδικτφου. . Θ προκιρυξθ του ςχετικοφ Κακεςτϊσ προγραμματίηεται εντόσ του 2017. Κατά τθν
παροφςα φάςθ γίνεται καταγραφι των περιοχϊν που κα γίνουν οι επενδφςεισ.
Πςον αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜMΕ (ΘΣ3), οι ςχεδιαηόμενεσ
παρεμβάςεισ αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε χρθματοδότθςθ, ςτθν
υποςτιριξθ όλου του εφρουσ των δραςτθριοτιτων τουσ, με προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, και ςτθν ευρφτερθ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Θ
χρθματοδοτικι ςτιριξθ εςτιάηει ςε τομείσ που παρουςιάηουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν
οικονομία (πχ μεταποίθςθ / τουριςμόσ-ΕΤΡΑ, γεωργία-ΕΓΤΑΑ και αλιεία/υδατοκαλλιζργειαΕΤΚΑ). Ραράλλθλα προωκοφνται μζτρα οριηόντιου χαρακτιρα ςτιριξθσ ςυνεργαςιϊν, δικτφων
επιχειριςεων και αλυςίδων αξίασ και εξωςτρζφειασ.
Μζςω του ΕΤΡΑ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜMΕ,
θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και θ ανάπτυξθ νζων
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε το 33,1% (€27,3 εκ.) του
ΕΤΡΑ ςτο ΘΣ3, μζςω 3 Ρροςκλιςεων (€25 εκ.) που αφοροφςαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των ΜMΕ του μεταποιθτικοφ τομζα και ςτθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και τθσ
νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, και 1 πρόςκλθςθσ (€2,3 εκ.) που αφοροφςε ςτθν προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν αςτικι περιοχι του Διμου Ράφου. Μζχρι 31/12/16 δεν
εντάχκθκε κάποιο ζργο ςτο Διμο Ράφου, ενϊ αντίκετα ςτισ άλλεσ 3 Ρροςκλιςεισ υπογράφθκαν
247 ςυμβάςεισ με ΜΜΕ, γεγονόσ που εκτιμάται ότι κα ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν επίτευξθ
του ορόςθμου για το 2018 του Δείκτθ Εκροϊν CO01 του πλαιςίου επίδοςθσ, κακϊσ και ςτο
Δείκτθ Εκροϊν CO08 (δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ).
Το φψοσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ (ΔΔ) που πιςτοποιικθκε μζχρι 31/12/16 ιταν €0,93 εκ. και
παρότι το φψοσ των επιλζξιμων ΔΔ ιταν €8,8 εκ., ο κίνδυνοσ μθ επίτευξθσ τθσ τιμισ ςτόχου για
το 2018 του ΧΔ 1 του πλαιςίου επίδοςθσ είναι υψθλόσ, ιδιαίτερα αν ςυνυπολογιςτεί θ μθδενικι
ςυμβολι των παρεμβάςεων ςτο ΚΣ1.
Πςον αφορά ςτθ ςυμβολι του ΕΤΘΑ ςτο ΘΣ3, επιδιϊκεται θ διαφοροποίθςθ και ο
εμπλουτιςμόσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των αλιζων μζςω νζων μορφϊν ειςοδιματοσ,
που ςυνδζονται κυρίωσ με τον τουριςμό, θ αναδιάρκρωςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των
αλιευτικϊν ςκαφϊν, θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ ςτον τομζα των υδατοκαλλιεργειϊν, θ
19

μεταφορά γνϊςθσ μζςω ςυμπράξεων επιςτθμόνων και αλιζων, θ ενίςχυςθ των επιχειριςεων
υδατοκαλλιζργειασ μζςω παραγωγικϊν επενδφςεων και θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
και τθσ βιωςιμότθτασ των τομζων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, μζςω τθσ προϊκθςθσ
επενδφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αγοράσ και τθσ μεταποίθςθσ των προϊόντων
τουσ. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε το 26,1% (€3,4 εκ.) τθσ ΔΔ του ΕΡ Θάλαςςα ςτο ΘΣ3
μζςω τθσ προκιρυξθσ 2 ΣΧ για ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των
αλιζων και των επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ.
Στο πλαίςιο ενίςχυςθσ των αλιζων προκθρφχκθκε 1 πρόςκλθςθ Ρ/Υ€2 εκ. (Μζτρο 1.19 - Άρκρο
40.1 (θ)) για αποηθμίωςθ ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα
κθλαςτικά. Εντάχκθκαν 336 ζργα ςυνολικοφ Ρ/Υ €1,8 εκ., τα οποία μζχρι 31/12/16 είχαν
μθδενικό αποτφπωμα ςτο πλαίςιο επίδοςθσ, αλλά όταν ολοκλθρωκοφν κα ςυμβάλουν ςτθν
κάλυψθ τθσ τιμισ ςτόχου του Δείκτθ Εκροϊν 1.6 του πλαιςίου επίδοςθσ.
Στο πλαίςιο ενίςχυςθσ των παραγωγικϊν επενδφςεων ςτθν Υδατοκαλλιζργεια (Μζτρο 2.2. –
Άρκρο 48.1 α-δ, ςτ, θ) προκθρφχκθκαν 2 Ρροςκλιςεισ ςυνολικοφ Ρ/Υ €1,4 εκ. που
ςυγκζντρωςαν 12 αιτιςεισ ςυνολικοφ Ρ/Υ €3,9 εκ. Μζχρι 31/12/16 αυτά τα ζργα είχαν μθδενικό
αποτφπωμα ςτο πλαίςιο επίδοςθσ, αλλά όταν ολοκλθρωκοφν κα ςυμβάλουν ςτθν κάλυψθ τθσ
τιμισ ςτόχου του Δείκτθ Εκροϊν 2.2 του πλαιςίου επίδοςθσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 2018 προβλζπεται να γίνει τροποποίθςθ του ΕΡ Θάλαςςα και
προςαρμογι ςτουσ Δείκτεσ Αποτελζςματοσ και τουσ ςτόχουσ τουσ για το 2023, λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν τελικι ζκδοςθ του εγγράφου FAME Support Unit “Definitions of Common
Indicators”.
Πςον αφορά ςτο ΕΓΤΑΑ, επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ των γεωργϊν, θ
αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του
τομζα, θ ενίςχυςθ
τθσ
βιωςιμότθτασ των
εκμεταλλεφςεων, θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ μεταποίθςθσ και θ δθμιουργία
εναλλακτικϊν πθγϊν ειςοδιματοσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ.
Το 2016 ολοκλθρϊκθκαν 14 εγκεκριμζνα ςτο ΡΑΑ 2007-2013 Σχζδια νζων γεωργϊν («ζργα
γζφυρα τθσ ΡΡ 2007-13») με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ €0,2 εκ. Επίςθσ, ζγινε θ 1θ
προκιρυξθ του Μζτρου 6.1 με αποδοχι 270 αιτιςεων, που υπερκάλυψαν τθ ΔΔ τθσ
πρόςκλθςθσ των €3,5 εκ. και βρίςκονται υπό αξιολόγθςθ. Επιπλζον, εντόσ του 2016
υποβλικθκαν 604 αιτιςεισ ςτο Κακεςτϊσ 4.1, που αφορά επενδφςεισ γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων, υπερκαλφπτοντασ τθν πρόςκλθςθ των €20 εκ., και θ ζγκριςι τουσ αναμζνεται
ςτο τζλοσ του 2017. Επίςθσ, λιφκθκαν 204 αιτιςεισ για επενδφςεισ μεταποίθςθσ, οι οποίεσ
υπερκάλυψαν τθν πρόςκλθςθ των €10εκ., ενϊ ολοκλθρϊκθκαν και 2 ζργα-γζφυρα τθσ ΡΡ 200713 με πλθρωμζσ φψουσ €0,1 εκ.
ii.

Μεταφορζσ και Βαςικζσ υποδομζσ Δικτφων (ΘΣ7)
Θ αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ ςυμπλθρϊνεται από τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςτον τομζα τθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ και ςτα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν (ΔΕΔ-Μ). Ρερίπου το 11,4%
των πόρων των ΕΔΕΤ κατανζμεται ςε ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ ςε 4 αςτικά κζντρα τθσ Κφπρου και δθμιουργία των αναγκαίων
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υποδομϊν για ολοκλιρωςθ του διαδρόμου του Κεντρικοφ Δικτφου Orient/ East-Med των ΔΕΔ-Μ
που καταλιγει ςτθν Κφπρο.
Μζςω του ΕΤΡΑ επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ με ςυςτιματα μεταφορϊν
φιλικά προσ το περιβάλλον, που ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε το 50,1% (€8,4 εκ.) του ΕΤΡΑ ςτο ΘΣ7 μζςω 1
Ρρόςκλθςθσ για αςτικι αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτο Διμο Ράφου, χωρίσ
όμωσ να ενταχκεί κάποιο ζργο, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει αποτφπωμα ςτθν επίτευξθ
των επιδιωκόμενων ςτόχων του ΚΣ7 και ςτο πλαίςιο επίδοςθσ. Ωςτόςο, ςτο υπό ζνταξθ ζργο
του Διμου Ράφου πραγματοποιικθκαν επιλζξιμεσ ΔΔ €4,7 εκ. με ςτιριξθ του Κρατικοφ Ρ/Υ.
Το ΤΣ ςυμβάλει κατά 85,6% ςτουσ ςτόχουσ του ΘΣ7 μζςω του οποίου επιδιϊκεται θ βελτίωςθ
των αναγκαίων υποδομϊν τθσ χϊρασ για ολοκλιρωςθ τθσ διαςφνδεςθσ με το ΔΕΔ-Μ και θ
βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ κυρίωσ ςτθν επαρχία Λευκωςίασ. Μζχρι 31/12/16
ενεργοποιικθκε το 30% του ΤΣ ςτο ΘΣ7 μζςω 2 προςκλιςεων ςυνολικοφ Ρ/Υ €30 εκ., μζςω
των οποίων εντάχκθκαν 2 ζργα ςτο ΕΡ ΑΑΑ. Το 1ο ιταν θ «Αναβάκμιςθ του Λιμζνα Λεμεςοφ – Β’
Φάςθ» («κατά φάςεισ ζργο») για το οποίο πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ €2,7εκ. και υπογράφθκαν
Νομικζσ Δεςμεφςεισ €9,5εκ., ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του ΧΔ5 του πλαιςίου επίδοςθσ. Το
ζργο παραδόκθκε ςτισ 31/10/16 καλφπτοντασ το Δείκτθ Εκροϊν 7i.1 του πλαιςίου επίδοςθσ,
ενϊ ςυμβάλει και ςτθν αφξθςθ τθσ διακίνθςθσ των εμπορευμάτων από το Λιμζνα τθσ Λεμεςοφ
(Δείκτθσ Αποτελζςματοσ 7i.1). Το 2ο ενταγμζνο ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ αςτικισ
κινθτικότθτασ ςτθν περιοχι Αγλαντηιάσ, για το οποίο δεν πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ, με
αποτζλεςμα να μθν υπάρχει αποτφπωμα ςτο πλαίςιο επίδοςθσ. Ωςτόςο, θ διαφαινόμενθ τάςθ
ςτο άμεςο μζλλον είναι κετικι κακϊσ πραγματοποιικθκαν επιλζξιμεσ ΔΔ €5,2 εκ.
Υπιρχαν 2 ακόμα υποψιφια για ζνταξθ ζργα, που πραγματοποίθςαν επιλζξιμεσ δαπάνεσ €1,7
εκ. με τθ ςτιριξθ του Κρατικοφ Ρ/Υ, ςυμβάλλοντασ ςτουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ του πλαιςίου
επίδοςθσ (7ii.1 και 7ii.3) αλλά και ςτο ΧΔ5. Τα ζργα αφοροφν το «Δρόμο που ςυνδζει το Λιμάνι
Λεμεςοφ με τον Αυτοκινθτόδρομο Λεμεςοφ-Ράφου – Βϋ Φάςθ» (ζργο γζφυρα τθσ ΡΡ 2007-13)
και το «Δίκτυο Ροδθλατοδρόμων Λευκωςίασ».
Συνολικά, ςτο ΘΣ7 ενεργοποιικθκε το 38,7% και πιςτοποιικθκε το 2,8% των ΕΔΕΤ, ενϊ ςε
κακεςτϊσ νομικισ δζςμευςθσ βρίςκεται το 9,6%.

iii.

Θεςμικι Ικανότθτα και Αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΘΣ11)
Στο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ και αποτελεςματικισ διακυβζρνθςθσ, τθσ χρθςτισ
διοίκθςθσ και τθσ διαφάνειασ επιδιϊκονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν:


τθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με
ςτόχο τθν εφαρμογι μεταρρυκμίςεων και τθν ορκι διακυβζρνθςθ

 τθν ενίςχυςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ των εταίρων
Οι ςτόχοι του ΘΣ11 εξυπθρετοφνται αποκλειςτικά μζςω του ΕΚΤ και του ΕΡ ΑΑΡΚΣ ςτο
πλαίςιο του οποίου επιδιϊκεται θ αναδιάρκρωςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ βελτίωςθ τθσ
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αποδοτικότθτασ και τθσ λειτουργίασ τθσ, θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των κοινωνικϊν
και οικονομικϊν εταίρων. Μζχρι 31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν οι ςχετικοί πόροι του ΕΚΤ
κακϊσ δεν εκδόκθκε καμία προκιρυξθ. Ωςτόςο, με τθν ζγκριςθ τθσ Δ.Α. και χρθματοδότθςθ
από τον Κρατικό Ρ/Υ ξεκίνθςε το 2014 θ υλοποίθςθ του ζργου «Δθμιουργία και Λειτουργία
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιδομάτων Ρρόνοιασ(ΥΔΕΡ)» με Ρ/Υ €3,7εκ. Μζχρι 31/12/16
πραγματοποιικθκαν επιλζξιμεσ ΔΔ €0,2 εκ., ενϊ με τθν ζνταξθ του ζργου το 2017 κα
ενεργοποιθκεί το 88% των πόρων του ΕΚΤ ςτο ΚΣ11 ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των
αναμενόμενων αποτελεςμάτων του ΚΣ11 και του πλαιςίου επίδοςθσ του ΕΡ ΑΑΡΚΣ.

2) Αναβάκμιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Προϊκθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικι Συνοχι

i. Προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ υψθλισ ποιότθτασ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ
των εργαηομζνων (ΘΣ8)
Οι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ μζςω των ΕΔΕΤ αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν
απαςχόλθςθ ανζργων, με ζμφαςθ ςε ομάδεσ που ζχουν πλθγεί ιδιαίτερα από τθν οικονομικι
κρίςθ, ςτθν αναβάκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ) και ςτθ βελτίωςθ τθσ
ζνταξθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ αντιμετϊπιςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ και τθσ μείωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ αποτελεί κφρια
προτεραιότθτα του ΕΚΤ για τθν οποία κατανζμεται ςχεδόν το 58% των πόρων του, καλφπτοντασ
το 87,5% περίπου του ΘΣ8. Μζςω του ΕΚΤ επιδιϊκεται θ μείωςθ των ανζργων (νζων, γυναικϊν,
μακροχρόνια άνεργων κ.ά.), θ ενίςχυςθ τθσ απιχθςθσ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν για τθν
απαςχόλθςθ, θ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΔΥΑ και θ αφξθςθ τθσ
κινθτικότθτασ των εργαηομζνων ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ μζςω του δικτφου ΕURES. Μζχρι 31/12/16
εγκρίκθκαν 2 ΣΧ, που άρχιςαν να υλοποιοφνται το 2014 και 2015 και αφοροφςαν ςτθν επιδότθςθ
πρακτικισ κατάρτιςθσ ςυνδυαςμζνθσ με επιδότθςθ τθσ εργοδότθςθσ και τθν παροχι κινιτρων
για τθν εργοδότθςθ ανζργων. Στο πλαίςιο των 2 ΣΧ υποβλικθκαν 2.994 αιτιςεισ και
υπογράφτθκαν 2.515 ΣΔΧ, φψουσ €13,4 εκ. Ζνα ακόμα Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων για τθν
Εργοδότθςθ Ανζργων Νζων μζχρι 25 ετϊν, με Ρ/Υ €4εκ. προκθρφχτθκε το Νοζμβριο 2016, ενϊ
τον Οκτϊβριο 2016 εγκρίκθκε το ζργο «Υγιείσ Εργαςιακζσ Σχζςεισ, Σφγχρονεσ ΕπιχειριςεισΦάςθ Β'» με Ρ/Υ €2εκ., και το Μάιο 2016 το ζργο «Σχζδιο Τοποκζτθςθσ Άνεργων Νζων
Αποφοίτων Γυμναςίων, Λυκείων, Τεχνικϊν Σχολϊν και Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ μζχρι και
Διετοφσ Διάρκειασ για Απόκτθςθ Εργαςιακισ Ρείρασ ςε Επιχειριςεισ/Οργανιςμοφσ»). Στο
πλαίςιο των πιο πάνω ζργων υποβλικθκαν ςυνολικά 3.277 αιτιςεισ από άνεργουσ νζουσ και
2.138 από επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ. Μζχρι 31/12/16 επωφελικθκαν ςυνολικά 1.774 άνεργοι
νζοι, εκ των οποίων οι 1.322 ολοκλιρωςαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποκζτθςισ τουσ. Τζλοσ,
εγκρίκθκε το ζργο «Σχζδιο τοποκζτθςθσ άνεργων νζων πτυχιοφχων για απόκτθςθ εργαςιακισ
πείρασ ςε επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ» που προκθρφχκθκε το 2015 με Ρ/Υ €6,4εκ. Συνολικά
υποβλικθκαν αιτιςεισ από
2.937
άνεργουσ
νζουσ
πτυχιοφχουσ
και
1.146
επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ, ενϊ μζχρι 31/12/16 επωφελικθκαν 1.642 άνεργοι νζοι πτυχιοφχοι, εκ
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των οποίων οι 1.339 ολοκλιρωςαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποκζτθςισ τουσ. Ραράλλθλα,
μετά από κατ’ αρχιν ζγκριςθ τθσ Δ.Α. άρχιςαν να υλοποιοφνται με εκνικοφσ πόρουσ τα ζργα
«Λειτουργία του Δικτφου EURES ςτθν Κφπρο» με Ρ/Υ €0,5εκ. και «Σφμπραξθ με Ιδιωτικά
Γραφεία Εξευρζςεωσ Εργαςίασ για Ρροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ» με Ρ/Υ €0,5εκ.
Ραρά τον αξιόλογο βακμό ενεργοποίθςθσ δράςεων ςτο πλαίςιο του ΚΣ8 μζςω του ΕΚΤ, δεν
προκφπτει ανάλογθ πρόοδοσ οφτε ωσ προσ τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα οφτε ωσ προσ τθν
πρόοδο των ςχετικϊν δεικτϊν του πλαιςίου επίδοςθσ. Συγκεκριμζνα, ςε ότι αφορά το δείκτθ
εκροϊν CO01 καταγράφεται μθδενικόσ βακμόσ προόδου υλοποίθςθσ τθσ τιμισ ςτόχου για το
2018, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για το δείκτθ Ε8221 είναι μόλισ 31% και για το δείκτθ Ε8222
75%. Σχετικά περιοριςμζνθ είναι και θ ςυμβολι των ζργων ςτισ τιμζσ-ςτόχου του 2018 για τουσ
ΧΔ FI 1, ΧΔ F2YEI και ΧΔ F2EKT με επίτευξθ 1,2%, 19,5% και 45,6% αντίςτοιχα.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ με ζμφαςθ ςτουσ νζουσ και
ςτισ γυναίκεσ, θ ζνταξθ νεοειςερχόμενων γεωργϊν και θ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ
ςε μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ. Μζχρι 31/12/16 το
αποτφπωμα του ΡΑΑ ςτο ΚΣ8 ιταν μικρό, προερχόμενο κυρίωσ από μεμονωμζνα ζργα-γζφυρα
τθσ ΡΡ 2007-13.
Μζςω του ΕΤΘΑ επιδιϊκεται θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ μζςω τθσ προϊκθςθσ και τθσ
ςτιριξθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων και θ προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτον τομζα τθσ αλιείασ
και τθσ υδατοκαλλιζργειασ. Το 2016 το ΕΤΚΑ ςυνζβαλε ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του ΚΣ8
μζςω τθσ πρόςκλθςθσ για υποβολι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ από τισ Τοπικζσ Ομάδεσ
Δράςθσ Αλιείασ (ΤΟΔΑ) με Ρ/Υ €7εκ. Θ υπογραφι ςυμφωνιϊν με 3 ΤΟΔΑ κάλυψε το ςτόχο του
δείκτθ 4.1 του πλαιςίου επίδοςθσ, ωςτόςο το αποτφπωμα είναι μθδενικό για το δείκτθ εκροϊν
4.3 του πλαιςίου επίδοςθσ, κακϊσ καμιά ενζργεια δεν υλοποιικθκε μζχρι 31/12/16, κάτι που
αναμζνεται να γίνει μζςα ςτο 2017 με τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν από τισ 3 ΤΟΔΑ.

ii. Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων (ΘΣ9)
Στο πλαίςιο του ΚΣ9 προωκοφνται μζςω των ΕΔΕΤ ενεργθτικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ, θ
καταπολζμθςθ των διακρίςεων, θ κοινωνικι οικονομία και επιχειρθματικότθτα και θ κοινωνικι
ςυνοχι ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και ςτισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου.
Το ΕΤΡΑ ςυμβάλει ςτο ΚΣ9 περίπου κατά 27%, επιδιϊκοντασ κυρίωσ τθν αναβάκμιςθ των
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ. Μζχρι 31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν οι
ςχετικοί πόροι με αποτζλεςμα να είναι μθδενικό το αποτφπωμα του Ταμείου ςτουσ
επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ.
Θ ςυμβολι του ΕΚΤ ςτο ΚΣ9 ανζρχεται ςχεδόν ςτο 49% και εςτιάηει ςτθν αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ ατόμων ευπακϊν ομάδων, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για τθ
μείωςθ τθσ φτϊχειασ, κακϊσ και ςτθν ίδρυςθ κοινωνικϊν επιχειριςεων. Μζχρι 31/12/16
ενεργοποιικθκαν €7,2 εκ. μζςω 3 προςκλιςεων για αντίςτοιχα ΣΧ, για τθν πρόςλθψθ ατόμων με
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χρόνιεσ πακιςεισ, ατόμων με αναπθρία και ατόμων θλικίασ άνω των 50 ετϊν, που κα
υλοποιθκοφν το 2017. Με τθ ςτιριξθ εκνικϊν πόρων ξεκίνθςε το 2015 θ υλοποίθςθ των ζργων
«Δράςεισ Σχολικισ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ – ΔΑΣΕ» με Ρ/Υ €14,4εκ. και «Επζκταςθ τθσ
Εφαρμογισ του Νζου Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ τθσ Αναπθρίασ» με Ρ/Υ €4,2εκ., τα οποία
πραγματοποίθςαν επιλζξιμεσ δαπάνεσ που κα πιςτοποιθκοφν το 2017, οπότε και
προγραμματίηεται θ ζνταξι τουσ ςτο ΕΡ ΑΑΡΚΣ. Τζλοσ, εκπονικθκε μελζτθ για τον κακοριςμό του
πλαιςίου εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. Συνεπϊσ, θ μζχρι ςτιγμισ ςυμβολι του ΕΚΤ ςτα
αναμενόμενα αποτελζςματα του ΚΣ9 είναι περιοριςμζνθ, ενϊ μθδενικό είναι το αποτφπωμα του
Ταμείου ςτουσ δείκτεσ του πλαιςίου επίδοςθσ Ε911,Ε931: και ΧΔFI3.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ ςυμβολι ςτθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ ςε αγροτικζσ
περιοχζσ, ο εμπλουτιςμόσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε αυτζσ για τθ βελτίωςθ τθσ
επιςκεψιμότθτάσ τουσ, και θ ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςίασ ςτθν φπαικρο. Μζχρι 31/12/16 τα
ςχετικά Κακεςτϊτα δεν προκθρφχκθκαν.

iii. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ
δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ (ΘΣ10)
Στο ΚΣ10 επιδιϊκονται μζςω των ΕΔΕΤ ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθ διαςφνδεςθ των
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθ βελτίωςθ τθσ ιςότιμθσ
πρόςβαςθσ για όλουσ ςτθ δια βίου μάκθςθ (ΔΒΜ) και τθν αναβάκμιςθ και αναγνϊριςθ των
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ.
Μζςω του ΕΚΤ επιδιϊκεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων ςτθν Τεχνικι και
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, ςτθ μακθτεία και ςτθν πρακτικι άςκθςθ, ςτθ ΔΒΜ, ςτθν
πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και ςτον αρικμό των επαγγελμάτων που
πιςτοποιοφνται μζςα από τθν επζκταςθ του Συςτιματοσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων. Μζχρι
31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν οι ςχετικοί πόροι του ΕΚΤ, κακϊσ δεν εκδόκθκε καμία
προκιρυξθ. Ωςτόςο, με τθν ζγκριςθ τθσ Δ.Α. και τθ ςτιριξθ κρατικϊν πόρων ξεκίνθςαν 3 ζργα,
των οποίων θ ζνταξι τουσ ςτο ΕΡ ΑΑΡΚΣ προγραμματίηεται εντόσ του 2017. Ειδικότερα, ςτο
πλαίςιο του ζργου «Θζςπιςθ Μθχανιςμϊν για τθν Επικφρωςθ τθσ Μθ Τυπικισ και Άτυπθσ
Μάκθςθσ» πραγματοποιικθκε τον Λοφνιο 2016 ςυνζδριο για παρουςίαςθ των μθχανιςμϊν
επικφρωςθσ ςε άλλα Κ.Μ., ενϊ προωκείται θ διαδικαςία χαρτογράφθςθσ και εκπόνθςθσ ςχετικϊν
ςχεδίων δράςθσ. Στο πλαίςιο του ζργου «Επζκταςθ και Λειτουργία του Συςτιματοσ
Επαγγελματικϊν Ρροςόντων» υπογράφθκαν ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με εξεταςτικά κζντρα,
εξεταςτζσ και επαλθκευτζσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ εξζταςθ για πιςτοποίθςθ υποψθφίων. Τζλοσ,
ςτο πλαίςιο του ζργου «Ανάπτυξθ τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ», άρχιςε θ
διδαςκαλία μακθμάτων ςτα Μεταλυκειακά Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ (ΜΛΕΕΚ), κακϊσ και ςτθν Ρροπαραςκευαςτικι Μακθτεία. Επίςθσ, προωκείται θ
δθμιουργία Εργαςτθρίου Τυροκομίασ των ΜΛΕΕΚ και θ ςυγγραφι Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων με
βάςθ το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECVET) για τισ ανάγκεσ των Τεχνικϊν
Σχολϊν. Θ ςυμβολι του ΕΚΤ ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα του ΚΣ10 και ςτο πλαίςιο επίδοςθσ
του ΕΡ ΑΑΡΚΣ είναι τυπικά μθδενικι, ελλείψει ενταγμζνων ζργων, αν και ςτα υπό ζνταξθ ζργα
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ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί δαπάνεσ €0,8 εκ., οι οποίεσ κα καταςτοφν επιλζξιμεσ με τθν ζνταξθ
των ζργων ςτο ΕΡ.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ΔΒΜ για βελτίωςθ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ςτο γεωργικό τομζα και των κατοίκων των αγροτικϊν
περιοχϊν. Εντόσ του 2016 προκθρφχκθκαν 2 από τα 3 Κακεςτϊτα του Μζτρου 1, ςυνολικοφ Ρ/Υ
€1.6εκ. (82,5% των πόρων του Μζτρου) και εγκρίκθκαν 6 αιτιςεισ €0,3 εκ. για εκπαιδεφςεισ 384
γεωργϊν ςε κζματα των επιτραπζηιων ςταφυλιϊν, τθσ βιολογικισ γεωργίασ, των δθμθτριακϊν,
τθσ οινολογίασ και αμπελουργίασ. Επίςθσ ςτάλκθκε ςε 33.000 γεωργοφσ ο ενθμερωτικόσ οδθγόσ
για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτο περιβάλλον και ςτισ ορκζσ γεωργικζσ
πρακτικζσ.

3) Προςταςία και Αποδοτικι Χριςθ των Πόρων

i. Υποςτιριξθ τθσ Μετάβαςθσ ςε μία Οικονομία Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα ςε
όλουσ του τομείσ (ΘΣ4)
Μζςω των ΕΔΕΤ επιδιϊκονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ και ςτθν ζξυπνθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, ςτθν επζκταςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ
και ςτθν προϊκθςθ ενεργειϊν μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου.
Μζςω του ΕΤΡΑ και του ΤΣ επιδιϊκεται θ εξοικονόμθςθ ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ
και ςτθν τελικι χριςθ ςε επιχειριςεισ, κατοικίεσ και δθμόςια κτίρια, θ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ
των ΑΡΕ και θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε
το 56,9% (€8,7 εκ.) των πόρων του ΕΤΡΑ ςτο ΘΣ4 μζςω τθσ προκιρυξθσ ΣΧ για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτισ επιχειριςεισ. Στο πλαίςιο αυτισ ςυμβαςιοποιικθκαν 66 ζργα επιλζξιμθσ ΔΔ €4
εκ. με τισ πραγματοποιθμζνεσ δαπάνεσ να ανζρχονται ςε €0,7 εκ. Λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων για
τθν εκτίμθςθ τθσ ωρίμανςθσ των ςχετικϊν παρεμβάςεων δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ
ςυμβολισ τουσ ςτουσ ςχετικοφσ Δείκτεσ Εκροϊν του ΕΡ ΑΑΑ. Αντίςτοιχα, ςτο ΤΣ ενεργοποιικθκε
το 21,2% των πόρων του ςτο ΘΣ4 μζςω τθσ προϊκθςθσ ζργου για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ
κατοικίεσ (Ρ/Υ €8 εκ.). Αν και μζχρι 31/12/16 το ζργο δεν εντάχκθκε ςτο ΕΡ ΑΑΑ, υπογράφθκαν
νομικζσ δεςμεφςεισ €5,6 εκ. για 574 κατοικίεσ. Ωσ εκ τοφτου, οι ιδθ πραγματοποιθκείςεσ ΔΔ
φψουσ €1,7 εκ. δεν καταγράφθκαν ςτο Δείκτθ ΧΔ3 του πλαιςίου επίδοςθσ, ενϊ θ ζλλειψθ
ςτοιχείων κακιςτά αδφνατθ τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ των παρεμβάςεων ςτουσ Δείκτεσ CO31,
CO34 και 4iii.2. Επίςθσ, δεν υπιρξαν παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια με
αποτζλεςμα να είναι μθδενικι θ ςυνειςφορά του ΤΣ ςτο Δείκτθ CO32 του πλαιςίου επίδοςθσ και
ςτο Δείκτθ Αποτελζςματοσ 4iii.1.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και αμμωνίασ
ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ενεργειακισ χριςθσ και τθσ χριςθσ
νεροφ ςτθ γεωργία και τθ μεταποίθςθ τροφίμων, θ βελτίωςθ των μεκόδων διαχείριςθσ ηωικϊν
αποβλιτων, θ εφαρμογι αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων και θ αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ άνκρακα
από τισ δαςικζσ εκτάςεισ. Θ γεωργικι γθ που καλφπτεται με ςχετικά κακεςτϊτα διαχείριςθσ
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διαμορφϊκθκε ςτο τζλοσ του 2016 ςε 38.973,08 ha, καλφπτοντασ το 96% τθσ τιμισ ςτόχου του
2018. Επιπλζον, θ ςυνολικι ΔΔ τθσ ςχετικισ Ρροτεραιότθτασ του ΡΑΑ για τθν αποκατάςταςθ,
διατιρθςθ και ενίςχυςθ των αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων ιταν €31,7 εκ., υπερκαλφπτοντασ το
ορόςθμο του 2018. Σθμειϊνεται ακόμθ ότι υποβλικθκαν 35 αιτιςεισ επενδφςεων γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων για τθ διαχείριςθ κτθνοτροφικϊν αποβλιτων, που κα ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ
των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και αμμωνίασ.
Μζςω του ΕΤΘΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον αλιευτικό
τομζα. Μζχρι 31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν οι ςχετικοί πόροι, με αποτζλεςμα να υπάρχει
μθδενικό αποτφπωμα ςτο πλαίςιο επίδοςθσ και ςτουσ ςχετιηόμενουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ
του ΚΣ4.

ii. Προϊκθςθ τθσ Προςαρμογισ ςτθν Κλιματικι Αλλαγι και τθσ Πρόλθψθσ των Κινδφνων (ΘΣ5)
Μζςω των ΕΔΕΤ επιδιϊκονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι Δαςικϊν
Μζτρων και ςε Μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ και τθσ πρόλθψθσ κινδφνων.
Μζςω του ΤΣ επιδιϊκεται θ προςαρμογι ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ βελτίωςθ
τθσ δυνατότθτασ παρακολοφκθςισ τουσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ εκτίμθςθσ των πικανϊν
κινδφνων. Πλοι οι πόροι του ΤΣ ςτο ΘΣ5 (€10 εκ.) ενεργοποιικθκαν, μζςω τθσ Ρρόςκλθςθσ που
προκθρφχκθκε το 2016 φψουσ €14,1 εκ. ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ βρίςκονται υπό ζνταξθ 4 ζργα,
που αφοροφν ςτθν καταςκευι κυματοκραυςτϊν και ςτθ διαμόρφωςθ Εκνικισ Εκτίμθςθσ
Κινδφνων για τθ διαχείριςθ (φυςικϊν) καταςτροφϊν. Ραρότι τα ζργα αυτά δεν εντάχκθκαν μζχρι
31/12/16, ο βακμόσ υλοποίθςισ τουσ είναι αρκετά προχωρθμζνοσ, καλφπτοντασ ςχεδόν τθν τιμι
ορόςθμο 2018 του Δείκτθ Εκροϊν 5i.1 του πλαιςίου επίδοςθσ. Οι πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ
μζχρι 31/12/16 ιταν €3,7 εκ., κάτι που δθμιουργεί κετικζσ προοπτικζσ για τθν επίτευξθ του
ςτόχου ορόςθμο του 2018 του ΧΔ5 του πλαιςίου επίδοςθσ.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ, θ προςταςία από πυρκαγιζσ, θ
ανακοπι τθσ απεριμωςθσ των εδαφϊν, θ προςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ και θ
αφξθςθ τθσ φυςικισ παγίδευςθσ του CO2. Μζχρι 31/12/16 θ γεωργικι γθ που καλφπτονταν με τα
ςχετικά κακεςτϊτα διαχείριςθσ είχε διαμορφωκεί ςε 1.593,29 ha και θ ΔΔ ςε €0,3 εκ. περίπου.

iii. Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και Προϊκθςθ τθσ Αποδοτικισ Χριςθσ των Πόρων (ΘΣ6)
Μζςω των ΕΔΕΤ επιδιϊκονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν ολοκλιρωςθ των
αναγκαίων υποδομϊν ςτον τομζα των αποβλιτων, τθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων και του
εδάφουσ, τθν αξιοποίθςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ Κφπρου και τθν προςταςία
και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.
Μζςω του ΕΤΡΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ του αρικμοφ των περιοχϊν NATURA που τίκεται υπό
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και προςταςία, θ αποκατάςταςθ οικότοπων και ενδιαιτθμάτων, μζςω
τθσ δθμιουργίασ πράςινων υποδομϊν, και θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ περιοχϊν φυςικοφ ι
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, με ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων προσ ανάπτυξθ
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του τουριςμοφ. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε το 59,5% των πόρων του ΕΤΡΑ ςτο ΚΣ6, μζςω 3
Ρροςκλιςεων ςυνολικοφ Ρ/Υ €21 εκ.
Στθν 1θ Ρρόςκλθςθ με Ρ/Υ €5,7εκ., παρϋ ότι δεν εντάχκθκε κανζνα ζργο, πραγματοποιικθκαν
δαπάνεσ €0,6 εκ. ςε διάφορα υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα, με τισ περιςςότερεσ δαπάνεσ να
αφοροφν τα ζργα «Αρχαιολογικό Μουςείο Ράφου» και «Ενοποίθςθ Αρχαιολογικϊν Χϊρων Κ.
Ράφου». Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ των 2 ζργων κακιςτά εφικτι τθν επίτευξθ του ςτόχου ορόςθμο
2018 του ΧΔ4Β του πλαιςίου Επίδοςθσ.
Πςον αφορά ςτο Δείκτθ Εκροϊν CO23 του πλαιςίου επίδοςθσ, ο οποίοσ ςυνδζεται με τθ
βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των οικότοπων ςτισ περιοχζσ NATURA 2000, είχε μθδενικι τιμι λόγω
τθσ αργισ προόδου υλοποίθςθσ των εν λόγω παρεμβάςεων.
Οι άλλεσ 2 Ρροςκλιςεισ εντάςςονται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ
ςε 4 αςτικά κζντρα, με τθ μια (€8,3 εκ.) να αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ
περιοχϊν πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ και τθν άλλθ (€7εκ.) ςτθν αναηωογόνθςθ του αςτικοφ
περιβάλλοντοσ. Μζχρι 31/12/16 υπιρχαν 5 υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα, 4 του Διμου Ράφου
και 1 του Διμου Λευκωςίασ. Πλα τα ζργα βρίςκονται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο υλοποίθςθσ και
αναμζνεται να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ τόςο των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων
του ΚΣ6 όςο και του πλαιςίου επίδοςθσ του ΕΡ ΑΑΑ.
Θ επίτευξθ των επιδιϊξεων του ΘΣ6 αποτελεί τθν κφρια προτεραιότθτα του ΤΣ, αφοφ
κατανζμεται ςε αυτζσ το 47% των πόρων του. Μζςω του ΤΣ επιδιϊκεται θ άμεςθ ςυμμόρφωςθ
με τισ Οδθγίεσ 1999/31/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων και υδάτων αντίςτοιχα.
Μζχρι 31/12/16 προκθρφχκθκαν 3 Ρροςκλιςεισ ςυνολικοφ Ρ/Υ €20,1εκ., ενεργοποιϊντασ το
13,5% των πόρων του ΤΣ ςτο ΘΣ6, χωρίσ όμωσ να ενταχκεί κάποιο ζργο, με αποτζλεςμα να είναι
μθδενικό το αποτφπωμα ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του ΚΣ6 και ςτουσ ςχετικοφσ δείκτεσ του
πλαιςίου επίδοςθσ του ΕΡ ΑΑΑ. Ωςτόςο, πραγματοποιικθκαν επιλζξιμεσ ΔΔ φψουσ €26,8 εκ. ςε
διάφορα υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα, τα πλείςτα εκ των οποίων αφοροφν «ζργα-γζφυρα τθσ ΡΡ
2007-13». Τα ζργα αυτά είναι θ «επζκταςθ των πράςινων ςθμείων», «θ καταςκευι του ΟΕΔΑ
Λεμεςοφ» και θ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ περιοχζσ Σολζα,
Ακθαίνου, Κοκκινοχϊρια και Μείηονοσ Λεμεςοφ. Θ ζνταξθ των προαναφερκζντων ζργων κα
ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν επίτευξθ του Οροςιμου 2018 των ςχετικϊν δεικτϊν του πλαιςίου
επίδοςθσ του ΕΡ.
Μζςω του ΕΓΤΑΑ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ φδατοσ ςτθ γεωργία, θ
αφξθςθ τθσ χριςθσ ανακυκλωμζνου νεροφ για ςκοποφσ άρδευςθσ, θ μείωςθ νιτρικϊν ςτα εδάφθ
και τουσ υδάτινουσ πόρουσ, θ προςταςία και βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και θ αναβάκμιςθ
των περιοχϊν υψθλισ φυςικισ αξίασ και NATURA 2000. Στο Κακεςτϊσ 4.3.2 του ΡΑΑ εντάχκθκε
το ζργο τθσ καταςκευισ χωμάτινθσ δεξαμενισ 500.000 m3 για τθν αποκικευςθ περίςςιασ
ανακυκλωμζνου νεροφ με Ρ/Υ €6,5 εκ., εκ των οποίων τα €3,5 εκ. κα καλυφκοφν από το ΡΑΑ.
Επίςθσ, ςτθν Ρροκιρυξθ του Κακεςτϊτοσ 4.3.3 εγκρίκθκε για ζνταξθ το ζργο «μελζτθ και
εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ υψθλισ τεχνολογίασ για παρακολοφκθςθ τθσ
λειτουργίασ του υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου Κοκκινοχωρίων» με Ρ/Υ €1 εκ. Σθμειϊνεται
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επίςθσ ότι ςυνεργοφν κετικά ςτισ επιδιϊξεισ του ΚΣ6 όλα τα εκταρικά αγροπεριβαλλοντικά
μζτρα, των οποίων οι δαπάνεσ μζχρι 31/12/16 ιταν €31,7 εκ.
Μζςω του ΕΤΘΑ επιδιϊκεται θ προςταςία και θ αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ
και των οικοςυςτθμάτων, περιλαμβανομζνων των καλάςςιων περιοχϊν NATURA 2000, θ
ςυμβολι ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν και ςτο καλάςςιο χωροταξικό
ςχεδιαςμό, θ προςταςία και θ αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των
οικοςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, θ ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ
και θ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων για το καλάςςιο περιβάλλον και θ αξιοποίθςι τουσ ςτα πλαίςια
τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Ρολιτικισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ επιτιρθςθσ, και θ
προϊκθςθ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιϊςιμων επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ
υδατοκαλλιζργειασ. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκε το 11,3% (€3,5εκ.) των πόρων του ΕΡ
Θάλαςςα ςτο ΘΣ6, μζςω τθσ 3 Ρροςκλιςεων ΣΧ. Συγκεκριμζνα, θ 1θ Ρρόςκλθςθ (€3εκ.)
εκδόκθκε ςτο πλαίςιο του Μζτρου 1.10-Αρ. 34 για τθν απόςυρςθ αλιευτικϊν ςκαφϊν παράκτιασ
αλιείασ και μζχρι 31/12/16 καταβλικθκε το ποςό των €3εκ., ενϊ εντάχκθκαν 66 ζργα,
καλφπτοντασ τθν τιμι ςτόχο για το 2023 του δείκτθ εκροϊν 1.5 του πλαιςίου επίδοςθσ. Θ 2θ
Ρρόςκλθςθ (€0,2εκ.) εκδόκθκε ςτο πλαίςιο του Μζτρου 1.18 (Άρ. 40.1 β-η, κ) για τθν
καταπολζμθςθ του Λαγοκζφαλου και μζχρι 31/12/16 καταβλικθκαν €41 χιλ. ςε 6 ενταγμζνα
ζργα, καλφπτοντασ κατά 43% τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ εκροϊν 1.6 του πλαιςίου επίδοςθσ.
Τζλοσ, θ 3θ Ρρόςκλθςθ (€0,3εκ.) εκδόκθκε ςτο πλαίςιο του Μζτρου 3.1 (Άρ. 76), για
ςυμμόρφωςθ των επιχειριςεων με τουσ κανόνεσ ελζγχου, μζςω τθσ προμικειασ απαραίτθτου
εξοπλιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων αλιείασ. Μζχρι 31/12/16 δεν εντάχκθκε
κανζνα ζργο, με αποτζλεςμα να είναι μθδενικό το αποτφπωμα ςτον αντίςτοιχο δείκτθ εκροϊν
3.1 του πλαιςίου επίδοςθσ.

Μζχρι το Μάρτιο του 2017 ενεργοποιικθκε το 47,3% (€14,6 εκ.) των πόρων του ΕΤΘΑ ςτο ΘΣ6.
γ) Κατά περίπτωςθ, περιγραφι τθσ ςυμβολισ των ΕΔΕΤ ςε νζεσ ςχετικζσ ειδικζσ για κάκε χϊρα
ςυςτάςεισ.
Σε ςχζςθ με τισ ειδικζσ ςυςτάςεισ του Συμβουλίου για τθν Κφπρο του Ιουλίου του 2016, οι δράςεισ των
ΕΔΕΤ βρίςκουν εφαρμογι και ςυμβάλουν ςτθ Σφςταςθ Χϊρασ 1 (ΣΧ 1) για τθν ανάγκθ οριηόντιασ
μεταρρφκμιςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτθ ΣΧ 4 για τθ βελτίωςθ τθσ
πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε χρθματοδοτιςεισ και ςτθ ΣΧ 5 για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των δθμόςιων
υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ και τθ ςυνδρομι τουσ ςτουσ μακροχρόνια άνεργουσ.
Θ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ υποςτθρίηεται μζςω του ΕΚΤ, ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ δθμόςιων αρχϊν, τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
και ςε κζματα διάγνωςθσ αναγκϊν μεταρρφκμιςθσ μζςω εξειδικευμζνων μελετϊν και ανάπτυξθσ
ανκρϊπινων πόρων. Μζχρι 31/12/16 δεν ενεργοποιικθκαν ςχετικζσ δράςεισ μζςω του ΕΚΤ. Ζμμεςθ
ςυμβολι ςτθ ΣΧ1 ζχει το ζργο «Δθμιουργία και Λειτουργία ΥΔΕΡ», που αναμζνεται να ενταχκεί ςτο ΕΡ
ΑΑΡΚΣ εντόσ του 2017. Επίςθσ, ζχει δρομολογθκεί θ υλοποίθςθ του ζργου «Μακθςιακι υποςτιριξθ τθσ
εφαρμογισ διοικθτικϊν αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ», που κα ξεκινιςει εντόσ του 2017 και αφορά
ςτθν αναβάκμιςθ γνϊςεων δθμόςιων λειτουργϊν για τθν εφαρμογι διοικθτικϊν αλλαγϊν υπό τθ
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μορφι κατάρτιςθσ, με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Πςον αφορά τθ ΣΧ4, το ΕΤΡΑ ςυμβάλει μζςω τθσ προκιρυξθσ δράςεων ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ και
νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ του μεταποιθτικοφ τομζα, κακϊσ και
τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ. Ο χαμθλόσ βακμόσ ωρίμανςθσ των δράςεων μζχρι 31/12/2016 δεν
επιτρζπει τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ςυμβολισ των προαναφερκζντων δράςεων ςτθν υλοποίθςθ τθσ
ΣΧ4.
Στθ ΣΧ4 ςυμβάλει επίςθσ και το ΕΓΤΑΑ, μζςα από τα επενδυτικά Μζτρα του ΡΑΑ και τα ςχετικά
παρεχόμενα επενδυτικά κίνθτρα, όπωσ είναι τα Κακεςτϊτα 3.2, 4.2, το Μζτρο 9 και το Κακεςτϊσ 19.2.
Μζχρι 31/12/16 παραλιφκθκαν 4 αιτιςεισ για ΡΟΡ/ΡΓΕ και βιολογικά προϊόντα ςτο Κακεςτϊσ 3.2, που
βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, ενϊ ςτο Κακεςτϊσ 4.2 βρίςκονταν υπό αξιολόγθςθ 204
αιτιςεισ δικαιοφμενθσ χορθγίασ €30,5 εκ. περίπου. Οι μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ αρικμοφ αιτιςεων
και φψουσ αιτοφμενθσ/δικαιοφμενθσ χορθγίασ παρουςιάηονται ςτισ δραςτθριότθτεσ του τεμαχιςμοφ –
τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ κρζατοσ, τθσ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων και τθσ εμπορίασ
και μεταποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν. Στο πλαίςιο του εν λόγω Κακεςτϊτοσ χρθματοδοτοφνται επίςθσ
και επενδυτικά ςχζδια από τθν ΡΡ 2007-2013, για τα οποία πραγματοποιικθκαν πλθρωμζσ €0,2εκ. Το
Μζτρο 9 δεν ενεργοποιικθκε ακόμθ, ενϊ τα Τοπικά Ρρογράμματα LEADER δεν ενεργοποίθςαν ακόμθ
τισ προςκλιςεισ για τισ επενδφςεισ ΜΜΕ.
Στθ ΣΧ5 ςυμβάλει το ΕΚΤ, το οποίο εςτιάηει ςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ
εξυπθρζτθςθσ των αρμοδίων φορζων για τθν απαςχόλθςθ. Μζχρι 31/12/16 ενεργοποιικθκαν οι
δράςεισ «Σφμπραξθ με Λδιωτικά Γραφεία Εξευρζςεωσ Εργαςίασ για Ρροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ» και
«Λειτουργία του Δικτφου EURES ςτθν Κφπρο». Θ ςθμαντικότερθ παρζμβαςθ διαρκρωτικοφ χαρακτιρα
μζςω του ΕΚΤ, για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ,
κεωρείται ο «Εκςυγχρονιςμόσ/Ενίςχυςθ τθσ ΔΥΑ», που κα ξεκινιςει εντόσ του 2017 και κα
περιλαμβάνει δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ΔΥΑ με εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, τθν ανάπτυξθ
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, τθν
αναμόρφωςθ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ τθσ ΔΥΑ (CPS) κ.ά.

δ) Κατά περίπτωςθ, περιγραφι του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίςτθκαν οι αλλαγζσ ςτισ
αναπτυξιακζσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο των ΕΔΕΤ.
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ςτ) Άλλα ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ.

Ρίνακασ 1: Στιριξθ που χρθςιμοποιικθκε για τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
Α. Στιριξθ που
χρθςιμοποιικθκε για τουσ
ςτόχουσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ ςτο ςφμφωνο
εταιρικισ ςχζςθσ

Β. Στιριξθ που
χρθςιμοποιικθκε για
τουσ ςτόχουσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ12

ΕΤΡΑ

€23.250.000,00

-

Ροςοςτό τθσ ςτιριξθσ που
χρθςιμοποιικθκε ςε
ςφγκριςθ με τα
προβλεπόμενα ςτο
ςφμφωνο εταιρικισ
ςχζςθσ
(% Β/Α)
-

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΘΣ

€79.859.000,00

€8.531.950,64

10,68%

ΕΚΤ13

-

-

-

ΕΓΤΑΑ

€78.524.800,00

€10.465.299,00

13,33%

ΕΤΘΑ

€10.625.200,00

€1.506.380,50

14,18%

ΣΥΝΟΛΟ

€192.259.000,00

€20.503.630,14

10,66%

Ταμείο

12
13

Αυτό περιλαμβάνει επίςθσ τουσ πόρουσ τθσ ΡΑΝ (ειδικό κονδφλι για τθν ΡΑΝ και αντίςτοιχθ ςτιριξθ του ΕΚΤ).
Για το ςκοπό του παρόντοσ πίνακα, θ ΡΑΝ (ειδικό κονδφλι και αντίςτοιχθ ςτιριξθ του ΕΚΤ) κεωρείται Ταμείο.
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3. ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΛΘΦΘΘΚΑΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΡΟΤΕΩΝ ΑΙΕΣΙΜΟΤΘΤΩΝ ΡΟΥ
ΔΙΑΤΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΘ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΣΧΕΣΘΣ
Κατά περίπτωςθ, γενικζσ πλθροφορίεσ και αξιολόγθςθ ςχετικά με το αν ζτυχαν εφαρμογισ,
ςφμφωνα με το κακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα, τα μζτρα που λιφκθκαν για τθν τιρθςθ των
εφαρμοςτζων εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων που διατυπϊνονται ςτο ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ
και δεν είχαν ικανοποιθκεί κατά τον χρόνο ζγκριςθσ του ςυμφϊνου εταιρικισ ςχζςθσ.
Σφμφωνα με τισ Ετιςιεσ Εκκζςεισ των τεςςάρων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων για το 2016, ζχουν
εκπλθρωκεί όλεσ οι Γενικζσ και Κεματικζσ Εκ των Ρροτζρων Αιρεςιμότθτεσ (ΕΡΑ) που εκκρεμοφςαν
κατά τθν ζγκριςθ τθσ ΣΕΣ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το 2014.
α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΑ
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ετοιμαςίασ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, λιφκθκαν τα
κατάλλθλα μζτρα για τθν εκπλιρωςθ των δφο Γενικϊν ΕΡΑ που εκκρεμοφςαν, οι οποίεσ αφοροφςαν
τθν φπαρξθ ρυκμίςεων για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ Ε.Ε.
(Γεν. 6) και τθν φπαρξθ αναγκαίασ Στατιςτικισ βάςθσ και Συςτιματοσ Δεικτϊν Αποτελεςμάτων (Γεν. 7).
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επιβεβαίωςε τθν εκπλιρωςθ των δφο αυτϊν Γενικϊν ΕΡΑ.
Ειδικά για το ΡΑΑ, ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 808/2014 τθσ 17 Λουλίου
2014, ο οποίοσ κακορίηει τουσ κανόνεσ για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ 1305/2013 για τθ ςτιριξθ τθσ
αγροτικισ ανάπτυξθσ, θ Γενικι ΕΡΑ 7 κεωρείται ωσ εκπλθρωκείςα λόγω τθσ φπαρξθσ του Κοινοφ
Ρλαιςίου Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
β) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΑ
Κατά τθ διετία 2015-2016 ζγιναν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν εκπλιρωςθ και των
εφαρμοςτζων Θεματικϊν ΕΡΑ, οι οποίεσ διαφζρουν ςε κάκε Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ανάλογα με τισ
Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ/Μζτρα που ζχουν επιλεγεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του κάκε ΕΡ.
(i)

ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ

Κατά τθν ζγκριςθ του ΕΡ το Δεκζμβριο του 2014, υπιρχαν ςε εκκρεμότθτα οι πιο κάτω Κεματικζσ ΕΡΑ:
 1.1. Ζρευνα και Καινοτομία: Θ φπαρξθ Εκνικισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, ςφμφωνα με
το εκνικό πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων, με ςτόχο τθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν ζρευνασ και
καινοτομίασ, θ οποία να ςυνάδει με τα χαρακτθριςτικά αποδοτικϊν εκνικϊν ι περιφερειακϊν
ςυςτθμάτων ζρευνασ και καινοτομίασ.
 1.2 Υποδομζσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ: Θ φπαρξθ ενόσ πολυετοφσ ςχεδίου για τθν κατάρτιςθ
του προχπολογιςμοφ και τθν ιεράρχθςθ των επενδφςεων.
 2.1. Ψθφιακι ανάπτυξθ: Θ φπαρξθ ενόσ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν ψθφιακι
ανάπτυξθ, με ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ των οικονομικά προςιτϊν, καλισ ποιότθτασ και
διαλειτουργικϊν ΤΡΕ, μζςω τθσ χριςθσ τουσ από ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά και τθσ
αφξθςθσ του βακμοφ χριςθσ τουσ από τουσ πολίτεσ, περιλαμβανομζνων των ευπακϊν ομάδων,
των επιχειριςεων και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πρωτοβουλιϊν
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ.
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 2.2. Υποδομι Δικτφων Νζασ Γενιάσ (NGN): Θ φπαρξθ εκνικϊν ςχεδίων NGN που λαμβάνουν
υπόψθ τισ περιφερειακζσ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΕΕ για πρόςβαςθ υψθλισ
ταχφτθτασ ςτο διαδίκτυο, με ζμφαςθ ςε τομείσ όπου θ αγορά δεν μπορεί να παρζχει ανοικτι
υποδομι με προςιτό κόςτοσ και ςε ποιότθτα, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και
κρατικϊν ενιςχφςεων τθσ ΕΕ, και παρζχουν προςβάςιμεσ υπθρεςίεσ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ.
 3.1. Επιχειρθματικότθτα: Ζχουν υλοποιθκεί ειδικζσ δράςεισ ϊςτε να ςτθριχκεί θ προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ Ρρωτοβουλίασ SmallBusinessAct (SBA).
 5.1. Ρρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: Θ φπαρξθ εκνικϊν εκτιμιςεων κινδφνου για τθ
διαχείριςθ (φυςικϊν) καταςτροφϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι
 6.1. Τομζασ υδάτων: Θ φπαρξθ α) πολιτικισ τιμολόγθςθσ του νεροφ θ οποία παρζχει επαρκι
κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ για αποδοτικι χριςθ των υδάτινων πόρων και β) επαρκοφσ ςυνειςφοράσ
των διαφόρων χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ με
ςυντελεςτι που κακορίηεται ςτο εγκεκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ λεκάνθσ ποταμοφ για τισ
επενδφςεισ που υποςτθρίηονται από τα προγράμματα.
 6.2. Τομζασ αποβλιτων: Ρροϊκθςθ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιϊςιμων επενδφςεων ςτον
τομζα των αποβλιτων, ιδίωσ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν
Οδθγία 2008/98/ΕΚ περί των ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και με τθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων.
 9.1 Θ φπαρξθ και θ εφαρμογι εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ με ςτόχο τθν ενεργθτικι ζνταξθ των ατόμων που είναι αποκλειςμζνα από τθν αγορά
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Απαςχόλθςθ.
Μζχρι τισ 31/12/15 είχαν εκπλθρωκεί οι ΕΡΑ 1.1, 1.2, 2.1 και 9.1, μζχρι τισ 31/12/16 είχαν εκπλθρωκεί
οι ΕΡΑ 2.2 και 3.1 και μζςα ςτο 2017 οι ΕΡΑ 5.1, 6.1 και 6.2. Εξαιρουμζνων των ΕΡΑ 6.1 και 6.2, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει επιβεβαιϊςει τθν εκπλιρωςθ όλων των προαναφερκζντων Κεματικϊν ΕΡΑ.
(ii) ΕΠ Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Πόροι και Κοινωνικι Συνοχι
Κατά τθν ζγκριςθ του ΕΡ το Φεβρουάριο του 2015, υπιρχαν ςε εκκρεμότθτα οι πιο κάτω Κεματικζσ
ΕΡΑ:
 8.6 Θ φπαρξθ ςυνολικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του
Ρακζτου για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων και ςυγκεκριμζνα τθ κζςπιςθ Σχεδίου Εγγυιςεων για
τουσ Νζουσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ του Συμβουλίου.
 9.1 Θ φπαρξθ και εφαρμογι εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ, που ςτοχεφει ςτθν ενεργθτικι ζνταξθ των ατόμων που είναι αποκλειςμζνα από τθν
αγορά εργαςίασ ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Απαςχόλθςθ.
 10.4 Θ φπαρξθ εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ των Συςτθμάτων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ.
Μζχρι τισ 31/12/15 είχαν εκπλθρωκεί και επιβεβαιωκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι όλεσ οι Κεματικζσ
ΕΡΑ που εκκρεμοφςαν.
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(iii) Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Κατά τθν ζγκριςθ του ΕΡ το Δεκζμβριο του 2015 υπιρχαν ςε εκκρεμότθτα οι Κεματικζσ ΕΡΑ 3.1
(Κλιματικι Αλλαγι), 5.2 (Τομζασ Υδάτων) και 6.1 (Υποδομι Δικτφων Νζασ Γενιάσ). Οι ΕΡΑ αυτζσ
αντιςτοιχοφν ςτισ Κεματικζσ ΕΡΑ 5.1, 6.1 και 2.2 του ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ»,
που καταγράφονται ςτο ςθμείο (ι) πιο πάνω.
Θ ΕΡΑ για τισ Υποδομζσ Δικτφων Νζασ Γενιάσ εκπλθρϊκθκε μζςα ςτο 2016, ενϊ οι άλλεσ δφο μζςα ςτο
2017. Εξαιρουμζνθσ τθσ ΕΡΑ για τα Φδατα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει επιβεβαιϊςει τθν εκπλιρωςθ
όλων των προαναφερκζντων Κεματικϊν ΕΡΑ.

(iv) ΕΠ Θάλαςςα
Θ μοναδικι Ειδικι εκ των Ρροτζρων Αιρεςιμότθτα που ςχετίηεται με το ΕΡ Κάλαςςα είναι θ εξισ:
 1 - Ζκκεςθ Αλιευτικισ Λκανότθτασ: Θ ζκκεςθ αλιευτικισ ικανότθτασ για το 2015 υποβλικθκε εντόσ
του προβλεπόμενου από τθ νομοκεςία χρονικοφ πλαιςίου. Στθν ζκκεςθ ζχουν ςυμπεριλθφκεί
όλεσ οι παρατθριςεισ τθσ Ε. Επιτροπισ και ζχουν αποφευχκεί τα λάκθ τθσ ζκκεςθσ του ζτουσ
2014. Θ ζκκεςθ του 2015 ζχει ετοιμαςτεί με βάςθ τισ κοινζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
*COM(2014)545+. Ωσ εκ τοφτου κεωρείται ότι πλζον ζχουν εκπλθρωκεί οι όροι και προχποκζςεισ
που ζχουν τεκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ και καλφπτεται πλιρωσ θ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτα.
Επιπρόςκετα ζχει ςταλεί και ςχετικι επιςτολι από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ, μζςω SFC για τθν εκπλιρωςθ τθσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτασ.
 2- Δθμιουργία μζχρι το 2014 πολυετοφσ εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν υδατοκαλλιζργεια.
 3 – Διοικθτικι ικανότθτα: υπάρχει διακζςιμθ διοικθτικι ικανότθτα ϊςτε να επιτυγχάνεται
ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ των δεδομζνων για τθ διαχείριςθ τθσ αλιείασ.
 4 – Διοικθτικι ικανότθτα: υπάρχει διακζςιμθ διοικθτικι ικανότθτα ϊςτε να επιτυγχάνεται
ςυμμόρφωςθ με τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ ενωςιακοφ ςυςτιματοσ ελζγχου, επικεϊρθςθσ και
επιβολισ.
Θ πιο πάνω Ειδικι ΕΡΑ εκπλθρϊκθκε ςτισ 31/5/2015 και ωσ εκ τοφτου δεν υπιρχε καμιά εκκρεμοφςα
ΕΡΑ κατά τθν ζγκριςθ του ΕΡ Κάλαςςα τον Λοφλιο του 2015.
Οι πίνακεσ που ακολουκοφν απαρικμοφν τισ εν λόγω Γενικζσ και Κεματικζσ εκ των προτζρων
αιρεςιμότθτεσ και περιλαμβάνουν αναλυτικι περιγραφι των κριτθρίων που δεν πλθροφνταν κατά τθν
ζγκριςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, κακϊσ και των μζτρων και ενεργειϊν που λιφκθκαν για
τθν εκπλιρωςι τουσ.
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ΡΙΝΑΚΑΣ Β: Μζτρα που λιφκθκαν για τθν τιρθςθ των εφαρμοςτζων Γενικϊν Εκ των Ρροτζρων Αιρεςιμοτιτων – Ταμεία Ρολιτικισ Συνοχισ και ΕΓΤΑΑ

Γενικι εκ των προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

6. Περιβαλλοντικι νομοκεςία
ςχετικά με τθν Εκτίμθςθ
Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων
(ΕΠΕ) και τθ Στρατθγικι
Εκτίμθςθ Περιβαλλοντικϊν
Επιπτϊςεων (ΣΕΠΕ)

2 - υκμίςεισ για τθν
κατάρτιςθ και τθν
ενθμζρωςθ του
προςωπικοφ που
αςχολείται με τθν
εφαρμογι των Οδθγιϊν
ΕΡΕ και ΣΕΡΕ.

Θ φπαρξθ ρυκμίςεων για τθν
αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ
περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε
ςχζςθ με τθν ΕΡΑ και τθ ΣΡΕ.
7. Στατιςτικά ςυςτιματα και
δείκτεσ αποτελεςμάτων
Θ φπαρξθ τθσ αναγκαίασ
ςτατιςτικισ βάςθσ για τθν
πραγματοποίθςθ
αξιολογιςεων τθσ
αποτελεςματικότθτασ και του
αντικτφπου των
προγραμμάτων.
Θ φπαρξθ του αναγκαίου
ςυςτιματοσ δεικτϊν
αποτελεςμάτων για τθν
επιλογι των δράςεων που
ςυμβάλλουν
αποτελεςματικότερα ςτα
επικυμθτά αποτελζςματα, τθν
παρακολοφκθςθ τθσ προόδου
και τθν πραγματοποίθςθ
εκτίμθςθσ αντικτφπου.

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ετοιμαςία Σχεδίου Δράςθσ για τθν
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τθσ Επιτροπισ
ΕΡΕ και άλλων εμπλεκομζνων Τμθμάτων
ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, των
υδρογονανκράκων, τθσ διαχείριςθσ
αποβλιτων (χερςαία και καλάςςια), τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, τθσ βιοποικιλότθτασ κ.ά.
(Δεκζμβριοσ 2014).

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)
30/06/2015

Αρμόδιοι Φορείσ

Αναμενόμενθ
Ολοκλιρωςθ
θμερομθνία για
Εκπλιρωςθ
Μζτρου εντόσ
πλιρθ εφαρμογι
Κριτθρίου
προκεςμίασ
των υπολοίπων
(Ν/Π)
(Ν/Π)
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ

ΟΧΛ

Γενικι Διεφκυνςθ
Ευρωπαϊκϊν
Ρρογραμμάτων,
Συντονιςμοφ και
Ανάπτυξθσ –
Διαχειριςτικι
Αρχι

ΟΧΛ

ΝΑΛ

25/11/2016

3 - Ζνα αποτελεςματικό
ςφςτθμα δεικτϊν
αποτελεςμάτων που
περιλαμβάνει: επιλογι

α) Το κριτιριο ςυνδυάηεται με τθν
ολοκλιρωςθ και λειτουργία του ΟΡΣ κακϊσ
και τθν ετοιμαςία του ΣΔΕ. Το ΟΡΣ
αναπτφχκθκε ςε 8 Φάςεισ ωσ ακολοφκωσ:
A. Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ
B. Αναβάκμιςθ και προςαρμογι
C. Δοκιμζσ
D. Ριλοτικι Εφαρμογι
E. Εκπαιδεφςεισ
F. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
G. Υποςτιριξθ
H. Επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ

31/12/2015

ΝΑΛ

Στο πλαίςιο τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ

14/10/2016

Το κριτιριο ςυνδζεται με
τθν ολοκλιρωςθ και
λειτουργία του ΟΡΣ, το
οποίο θ Διαχειριςτικι
Αρχι παρζλαβε ςτισ
14/10/16.
Συνδζεται επίςθσ και με
τισ διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ και
επαλθκεφςεων
Ζργων/Σχεδίων Χορθγιϊν,
που ακολουκοφνται βάςει
των Εγκυκλίων 5, 7 και 10,
που εξειδικεφουν το
Σφςτθμα Διαχείριςθσ και
Ελζγχου.

β) Ανάπτυξθ ρυκμίςεων/ μθχανιςμϊν
ςυλλογισ /ανάλυςθσ δεδομζνων εκτόσ ΟΡΣ:
- Διαςφάλιςθ ςτατιςτικισ επικφρωςθσ μζςω
τεχνικϊν επαλθκεφςεων.
- Διαβίβαςθ δεδομζνων από Ενδιάμεςουσ
Φορείσ και Δικαιοφχουσ, ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ του ΟΡΣ ςε τυποποιθμζνουσ
πίνακεσ (excel spreadsheets).

Το ςφςτθμα δεικτϊν αποτελεςμάτων
παρουςιάηεται ςτα προγραμματικά ζγγραφα
τθσ περιόδου 2014-2020.

Θ Δράςθ ολοκλθρϊκθκε
ςτισ 25/11/16 με τθν
ετοιμαςία και
ολοκλιρωςθ τθσ
εφαρμογισ του Σχεδίου
Δράςθσ.
Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/2/17 (Ares(2017)
664194).

Ζκδοςθ Κανονιςμϊν για διάχυςθ και
ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε ςυςτθματικι
βάςθ
1 - Εφαρμογι
ρυκμίςεων για τθν
ζγκαιρθ ςυλλογι και
ςυγκζντρωςθ των
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων,
οι οποίεσ
περιλαμβάνουν τα
ακόλουκα ςτοιχεία: τον
προςδιοριςμό των
πθγϊν και των
μθχανιςμϊν που
διαςφαλίηουν τθ
ςτατιςτικι επικφρωςθ.

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/5/17
(Ares(2017)3373830).
31/12/2014

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Οι δείκτεσ αποτελζςματοσ
περιλαμβάνονται ςτα
Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα, τα οποία
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των δεικτϊν
αποτελεςμάτων για
κάκε πρόγραμμα,
παρζχοντασ
πλθροφορίεσ ςχετικά με
αυτό που παρακινεί τθν
επιλογι των μζτρων
πολιτικισ που
χρθματοδοτοφνται από
το πρόγραμμα.

των νζων Ρρογραμμάτων, περιλαμβάνεται θ
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ,
εφαρμοςιμότθτασ, αποτελεςματικότθτασ,
ςχετικότθτασ, ςαφινειασ κλπ των
προτεινόμενων δεικτϊν όςο και των ςτόχων /
οροςιμων που ζχουν (προκαταρτικά) τεκεί
ςτθ βάςθ και των αποτελεςμάτων των
αντίςτοιχων εκ των προτζρων αξιολογιςεων.

4 - Ζνα αποτελεςματικό
ςφςτθμα δεικτϊν
αποτελεςμάτων που
περιλαμβάνει: κζςπιςθ
ςτόχων για τουσ δείκτεσ
αυτοφσ

Συναντιςεισ με αρμόδιουσ φορείσ /
κακοδιγθςθ από Διαχειριςτικι Αρχι για να
κακοριςτοφν οι ακριβείσ δείκτεσ εκροϊν και
αποτελεςμάτων και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ.

εγκρίκθκαν από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν
περίοδο 2014-2015.
Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/5/17
(Ares(2017)3373830).

31/12/2014

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Οι δείκτεσ αποτελζςματοσ
και οι ςτόχοι/ορόςθμα
για κάκε δείκτθ
περιλαμβάνονται ςτα
Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα, τα οποία
εγκρίκθκαν από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν
περίοδο 2014-2015.
Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/5/17
(Ares(2017)3373830).

5 - Ζνα αποτελεςματικό
ςφςτθμα δεικτϊν
αποτελεςμάτων που
περιλαμβάνει: τιρθςθ
για κάκε δείκτθ των
ακόλουκων
προχποκζςεων:
ςτακερότθτα και
ςτατιςτικι επικφρωςθ,
ςαφινεια τθσ
κανονιςτικισ ερμθνείασ,
ανταπόκριςθ ςτθν
πολιτικι, ζγκαιρθ
ςυλλογι των δεδομζνων

Ο οριςμόσ, θ πθγι πλθροφόρθςθσ, θ
μεκοδολογία κακοριςμοφ και θ ςυχνότθτα
ενθμζρωςθσ του κάκε δείκτθ κακορίηονται
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα και ςτο
ςχετικό ζγγραφο μεκοδολογίασ.
Το κριτιριο ςυνδυάηεται με τθν ολοκλιρωςθ
και λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ) κακϊσ και
τον προγραμματιςμό προςκλιςεων για τθν
ζνταξθ και ζναρξθ υλοποίθςθσ των ζργων.
Τα ςτοιχεία για όλουσ τουσ δείκτεσ εκροϊν
και αποτελζςματοσ ςυλλζγονται από το ΟΡΣ.

30/06/2015

ΟΧΛ

ΝΑΛ

14/10/2016

Το κριτιριο ςυνδζεται με
τθν ολοκλιρωςθ και
λειτουργία του ΟΡΣ, το
οποίο θ Διαχειριςτικι
Αρχι παρζλαβε ςτισ
14/10/16.
Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/5/17
(Ares(2017)3373830).

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων,
γίνεται παρακολοφκθςθ των ςτόχων που
τζκθκαν ςτο Τεχνικό Δελτίο Ζργου (ΤΔΕ) ςε
εξαμθνιαία βάςθ μζςω τθσ υποβολισ και
ελζγχου τυποποιθμζνων δελτίων
παρακολοφκθςθσ ζργων.

35

6 - Διαδικαςίεσ που
διαςφαλίηουν ότι όλεσ
οι πράξεισ που
χρθματοδοτοφνται από
το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ζνα
αποτελεςματικό
ςφςτθμα δεικτϊν.

Στισ Ρροςκλιςεισ Υποβολισ Ρροτάςεων και
ςτισ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ κακορίηονται
ποςοτικοποιθμζνοι δείκτεσ βάςει των οποίων
μετριζται θ επίτευξθ των ςτόχων του κάκε
Άξονα και των ζργων.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των ζργων κα εκτιμάται
ο βακμόσ ςυμβολισ ςτουσ ςτόχουσ του
Ρρογράμματοσ.
Στο ΤΔΕ κα περιλαμβάνεται 1 τουλάχιςτον
ςχετικόσ δείκτθσ εκροϊν. Στο ΟΡΣ κα
περιλαμβάνεται αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ
για τθν επιλογι τουλάχιςτο 1 δείκτθ εκροϊν
ςε κάκε ΤΔΕ.
Κα δθμιουργθκεί ξεχωριςτι αναφορά για
τουσ δείκτεσ αποτελζςματοσ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, κα γίνεται
παρακολοφκθςθ των ςτόχων του ΤΔΕ ςε
εξαμθνιαία βάςθ.
Το ΟΡΣ κα παρζχει τθ δυνατότθτα εξαγωγισ
αναφορϊν που κα ςυνοψίηουν τθν πρόοδο
των δεικτϊν ςε επίπεδο ΕΡ, ΑΡ και ΕπΡ μετά
από επεξεργαςία των ςτοιχείων που
καταχωροφνται ςε επίπεδο ζργων.
Ρρόςκετθ λειτουργικότθτα κα επιτρζπει τθν
εξαγωγι ςτοιχείων για τθν ετιςια ζκκεςθ. Θ
ΔΑ μεριμνά για τθ ςυλλογι και φφλαξθ των
δεδομζνων που απαιτοφνται.

31/12/2015

ΟΧΛ

ΝΑΛ

14/10/2016

Το κριτιριο
διαςφαλίηεται μζςα από
το Σφςτθμα Διαχείριςθσ
και Ελζγχου (ΣΔΕ) που
ετοίμαςε θ Διαχειριςτικι
Αρχι, και ςυγκεκριμζνα
από τισ Εγκυκλίουσ 1 και 9
που αφοροφν τθν ζνταξθ
Ζργων Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ζργων
Σχεδίων Χορθγιϊν
αντίςτοιχα, και τθν
Εγκφκλιο 7 που αφορά
ςτθν παρακολοφκθςθ των
Ζργων.
Το κριτιριο ςυνδζεται με
τθν ολοκλιρωςθ και
λειτουργία του ΟΡΣ, το
οποίο θ Διαχειριςτικι
Αρχι παρζλαβε ςτισ
14/10/16.
Θ εκπλιρωςθ
επιβεβαιϊκθκε από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
7/5/17
(Ares(2017)3373830).
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ΡΙΝΑΚΑΣ Γ: Μζτρα που λιφκθκαν για τθν τιρθςθ των εφαρμοςτζων Θεματικϊν Εκ των Ρροτζρων Αιρεςιμοτιτων - Ταμεία Ρολιτικισ Συνοχισ και ΕΓΤΑΑ
Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

1.1. Ζρευνα και
Καινοτομία
Θ φπαρξθ εκνικισ
ςτρατθγικισ ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ,
ςφμφωνα με το εκνικό
πρόγραμμα
μεταρρυκμίςεων, με
ςτόχο τθ μόχλευςθ
ιδιωτικϊν δαπανϊν
ζρευνασ και
καινοτομίασ, θ οποία
να ςυνάδει με τα
χαρακτθριςτικά
αποδοτικϊν εκνικϊν ι
περιφερειακϊν
ςυςτθμάτων ζρευνασ
και καινοτομίασ.

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

1 - Ζχει τεκεί ςε
εφαρμογι μια Εκνικι
Στρατθγικι Ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ θ οποία:

Ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το Υπουργικό Συμβοφλιο

31/03/2015

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/03/2015

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/03/15.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).

2 - βαςίηεται ςε μία
SWOT ι παρόμοια
ανάλυςθ για τθ
ςυγκζντρωςθ των
πόρων ςε ζνα
περιοριςμζνο ςφνολο
προτεραιοτιτων
ζρευνασ και
καινοτομίασ;

Ετοιμαςία και ζγκριςθ τθσ SWOT analysis ωσ
μζροσ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ από τθν Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ (βλζπε Ρίνακα 1 για επεξιγθςθ
τθσ μεκοδολογίασ/ διαδικαςίασ) (Νοζμβριοσ
2014)

30/11/2014

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

NAI

ΝΑΛ

17/11/2014

Ζγκριςθ τθσ SWOT analysis ςτα πλαίςια ζγκριςθσ
τθσ S3Cy από το Υπουργικό Συμβοφλιο

31/03/2015

3 - περιγράφει μζτρα
για τθν ενκάρρυνςθ
ιδιωτικϊν
επενδφςεων ςε Ε&ΤΑ;

Ολοκλιρωςθ του προςχεδίου Σχεδίου Δράςθσ/
Ρλαιςίου Μζτρων για τθν υλοποίθςθ τθσ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ. Θ φιλοςοφία
του προτεινόμενου Ρλαιςίου κα ςτοχεφει, μεταξφ
άλλων, ςτθν ενκάρρυνςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων
για Ε&ΤΑ (βλζπε Ρίνακα 24 για επεξιγθςθ του
περιεχομζνου/ μεκοδολογίασ κατάρτιςθσ του)

31/08/2014

Υιοκζτθςθ του Σχεδίου Δράςθσ/Ρλαιςίου
Μζτρων τθσ S3Cy από τθν Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ

30/11/2014

17/11/2014

Ζγκριςθ Σχεδίου Δράςθσ/Ρλαιςίου Μζτρων ςτα
πλαίςια ζγκριςθσ τθσ S3Cy από το Υπουργικό
Συμβοφλιο

31/03/2015

26/03/2015

26/03/2015

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/3/15.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

NAI

NAI

30/06/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/3/15.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

4 - περιζχει
μθχανιςμό
παρακολοφκθςθσ.

5 - Ζχει εγκρικεί
πλαίςιο που ορίηει
τουσ διακζςιμουσ
δθμοςιονομικοφσ
πόρουσ για ζρευνα
και καινοτομία

1.2 Υποδομζσ Ζρευνασ
και Καινοτομίασ: Θ
φπαρξθ ενόσ
πολυετοφσ ςχεδίου για
τθν κατάρτιςθ του
προχπολογιςμοφ και

1 - Ζχει υιοκετθκεί
ενδεικτικό πολυετζσ
ςχζδιο για τθν
κατάρτιςθ
προχπολογιςμοφ και
τθν ιεράρχθςθ

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Θ S3Cy περιζχει κεφάλαιο που περιγράφει το
Μθχανιςμό Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ
όπωσ περιγράφεται ςτον Ρίνακα 24 (βλ. ΒΘΜΑ 6)
και κα εγκρικεί από τθν Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ.

30/11/2014

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ

NAI

NAI

17/11/2014

Σφςταςθ και λειτουργία του Μθχανιςμοφ
ςυνεχοφσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ που
κα αναφζρεται ςε Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ. Ο
Μθχανιςμόσ αυτόσ κα διαςφαλίηει τθ ςυνεχι
εξειδίκευςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ
S3Cy με τθν ενεργό ςυμμετοχι εκπροςϊπων του
τετραπλοφ ζλικα, μζςω τθσ διαδικαςίασ
‘entrepreneurial discovery process’. Στο πλαίςιο
του Μθχανιςμοφ Ραρακολοφκθςθσ κα
εκπονοφνται Ετιςιεσ Εκκζςεισ Ρροόδου
Υλοποίθςθσ και λιψθ τυχόν διορκωτικϊν μζτρων
/αναπροςαρμογι τθσ Στρατθγικισ ι/και του
ςχεδίου δράςθσ.

30/06/2015

Ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ από τθν Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου
που ορίηει τουσ πόρουσ (Ταμεία και
Ρρογράμματα με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ, και
εκνικοφσ) για Ε&Κ ςτα πλαίςια τθσ S3Cy

30/11/2014

Ζγκριςθ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου από το
Υπουργικό Συμβοφλιο

31/03/2015

Ζγκριςθ των τομζων προτεραιότθτασ ςτουσ
οποίουσ κα επικεντρωκοφν οι επενδφςεισ για τθ
δθμιουργία/ αναβάκμιςθ ερευνθτικϊν υποδομϊν
και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ςτα πλαίςια
ζγκριςθσ τθσ S3Cy και του Σχεδίου Δράςθσ από
τθν Επιτροπι Διακυβζρνθςθσ

30/11/2014

26/03/2015

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/3/15.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

NAI

NAI

17/11/2014

26/03/2015

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/3/15.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).

ΓΔ ΕΡΣΑ/
Επιτροπι
Διακυβζρνθςθσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

NAI

NAI

17/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ (S3Cy) από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
26/3/15.
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

τθν ιεράρχθςθ των
επενδφςεων

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

προτεραιοτιτων για
επενδφςεισ που
ςυνδζονται με τισ
προτεραιότθτεσ τθσ
ΕΕ, και ενδεχομζνωσ,
με το Ευρωπαϊκό
Στρατθγικό Φόρουμ
Ερευνθτικϊν
Υποδομϊν (ESFRI).

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Ετοιμαςία και ολοκλιρωςθ προςχζδιου
ενδεικτικοφ πολυετοφσ χρθματοδοτικοφ ςχεδίου
για ιεραρχθμζνεσ επενδφςεισ ςε εκνικζσ
υποδομζσ ζρευνασ και καινοτομίασ

28/02/2015

26/02/2015

Ζγκριςθ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτα πλαίςια ζγκριςθσ τθσ
S3Cy

31/03/2015

26/03/2015

2.1. Ψθφιακι
ανάπτυξθ: Θ φπαρξθ
ενόσ ςτρατθγικοφ
πλαιςίου πολιτικισ για
τθν ψθφιακι
ανάπτυξθ, με ςτόχο
τθν ενκάρρυνςθ των
οικονομικά προςιτϊν,
καλισ ποιότθτασ και
διαλειτουργικϊν ΤΡΕ,
μζςω τθσ χριςθσ τουσ
από ιδιωτικζσ και
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
αλλά και τθσ αφξθςθσ
του βακμοφ χριςθσ
τουσ από τουσ πολίτεσ,
περιλαμβανομζνων
των ευπακϊν ομάδων,
των επιχειριςεων και
τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των πρωτοβουλιϊν
διαςυνοριακισ
ςυνεργαςίασ.

2 - Ζχει τεκεί ςε
εφαρμογι ζνα
ςτρατθγικό πλαίςιο
πολιτικισ για τθν
ψθφιακι ανάπτυξθ,
ενδεχομζνωσ, ςτο
πλαίςιο τθσ εκνικισ
ςτρατθγικισ για
ζξυπνθ εξειδίκευςθ,
το οποίο περιζχει:
προχπολογιςμό και
ιεράρχθςθ
προτεραιοτιτων των
δράςεων μζςω SWOT
ι παρόμοιασ
ανάλυςθσ ςφμφωνα
με τον Ρίνακα
Αποτελεςμάτων του
Ψθφιακοφ
Κεματολογίου για τθν
Ευρϊπθ (Scoreboard
of the Digital Agenda
for Europe);

Δράςθ 1: Κα ετοιμαςτεί επιπρόςκετο ζγγραφο το
οποίο κα περιλαμβάνει τθ μεκοδολογία/
ανάλυςθ που ακολουκικθκε για να καταλιξουμε
ςτουσ 6 ςτόχουσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ και
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ κακϊσ και ςτθν
ιεράρχθςθ των ςτόχων και δράςεων.

30/01/2015

2.2. Υποδομι Δικτφων
Νζασ Γενιάσ (NGN):

1 - Ζχει τεκεί ςε
εφαρμογι ζνα εκνικό
ι περιφερειακό

Ολοκλιρωςθ προςχεδίου του Εκνικοφ
Ευρυηωνικοφ Ρλάνου

31/01/2015

Τμιμα
Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν,
Υπουργείο
Μεταφορϊν,
Επικοινωνιϊν
και Ζργων

ΟΧΛ

Τμιμα
Θλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν,

ΟΧΛ

ΝΑΛ

02/04/2015

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/7/15
(Ares(2015)3098535).

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ετοιμαςία του ςχετικοφ
εγγράφου ςτισ 2/4/2015.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 15/9/15
(Ares(2015)3808225).

ΝΑΛ

25/01/2016

Τα κριτιρια εκπλθρϊκθκαν με
τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ
Ευρυηωνικοφ Ρλάνου από τον
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Θ φπαρξθ εκνικϊν
ςχεδίων NGN που
λαμβάνουν υπόψθ τισ
περιφερειακζσ δράςεισ
για τθν επίτευξθ των
ςτόχων τθσ ΕΕ για
πρόςβαςθ υψθλισ
ταχφτθτασ ςτο
διαδίκτυο, με ζμφαςθ
ςε τομείσ όπου θ
αγορά δεν μπορεί να
παρζχει ανοικτι
υποδομι με προςιτό
κόςτοσ και ςε
ποιότθτα, ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ
ανταγωνιςμοφ και
κρατικϊν ενιςχφςεων
τθσ ΕΕ, και παρζχουν
προςβάςιμεσ
υπθρεςίεσ ςτισ
ευάλωτεσ ομάδεσ.

ςχζδιο NGN, το οποίο
περιζχει:
2 - ςχζδιο
επενδφςεων
υποδομισ βάςει
οικονομικισ
ανάλυςθσ, θ οποία
λαμβάνει υπόψθ τισ
υφιςτάμενεσ /
υπάρχουςεσ ιδιωτικζσ
και δθμόςιεσ
υποδομζσ και τισ
προγραμματιηόμενεσ
επενδφςεισ;

3.1.
Επιχειρθματικότθτα:
Ζχουν υλοποιθκεί

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του
Εκνικοφ Ευρυηωνικοφ Ρλάνου

31/07/2015

Ολοκλιρωςθ Εκνικοφ Ευρυηωνικοφ Ρλάνου και
ζγκριςι του από τον Υπουργό Μεταφορϊν,
Επικοινωνιϊν και Ζργων

31/12/2015

Υπουργείο
Μεταφορϊν,
Επικοινωνιϊν
και Ζργων

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

ΟΧΛ

ΝΑΛ

3 - Ρρότυπα
βιϊςιμων
επενδφςεων που
ενιςχφουν τον
ανταγωνιςμό και
παρζχουν πρόςβαςθ
ςε ανοικτζσ,
οικονομικά προςιτζσ,
υψθλισ ποιότθτασ και
με καλφτερεσ
προοπτικζσ
(μειωμζνου
επιχειρθματικοφ
κινδφνου) υποδομζσ
και υπθρεςίεσ;

ΟΧΛ

ΝΑΛ

4 - μζτρα για
ενκάρρυνςθ
ιδιωτικϊν
επενδφςεων.

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

3 - ζχει τεκεί ςε
εφαρμογι
μθχανιςμόσ για
παρακολοφκθςθ τθσ

Ολοκλιρωςθ ςχεδιαςμοφ του SME Test, ςτο
πλαίςιο ανακεϊρθςθσ του ευρφτερου
Μθχανιςμοφ Ανάλυςθσ Αντικτφπου

31/12/2015

Μονάδα
Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ,
Ρροεδρία

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ
26/02/2016

12/05/2016

31/08/2016

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Υπουργό Μεταφορϊν,
Επικοινωνιϊν και Ζργων ςτισ
12/5/2016.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 23/9/16
(Ares(2016)5521976).

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ του
Ανακεωρθμζνου Μθχανιςμοφ
Ανάλυςθσ Αντικτφπου από το
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Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ζγκριςθ Ανακεωρθμζνου Μθχανιςμοφ Ανάλυςθσ
Αντικτφπου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγωγισ
του SME Test, από το Υπουργικό Συμβοφλιο

31/01/2016

Υπουργικό
Συμβοφλιο

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

ειδικζσ δράςεισ ϊςτε
να ςτθριχκεί θ
προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ,
λαμβανομζνθσ υπόψθ
τθσ Ρρωτοβουλίασ
SmallBusinessAct
(SBA).

υλοποίθςθσ των
μζτρων τθσ SBA, που
ζχουν τεκεί ςε
εφαρμογι, και
αξιολόγθςθ του
αντίκτυπου ςτισ
ΜΜΕ.

5.1. Ρρόλθψθ και
διαχείριςθ κινδφνων:
Θ φπαρξθ εκνικϊν
εκτιμιςεων κινδφνου
για τθ διαχείριςθ
(φυςικϊν)
καταςτροφϊν,
λαμβάνοντασ υπόψθ
τθν προςαρμογι ςτθν
κλιματικι αλλαγι

1 - Εφαρμόηεται
εκνικι εκτίμθςθ
κινδφνων με τα
ακόλουκα ςτοιχεία:

Ρροκιρυξθ ευρωπαϊκοφ διαγωνιςμοφ, για τθν
ανάκεςθ ςε εμπειρογνϊμονεσ τθσ ετοιμαςίασ
μελζτθσ «Εκτίμθςθσ Κινδφνων» ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία

30/09/2014

2 - περιγραφι τθσ
διαδικαςίασ, τθσ
μεκοδολογίασ, των
μεκόδων και των μθ
ευαίςκθτου
χαρακτιρα
δεδομζνων που
χρθςιμοποιοφνται για
τθν εκτίμθςθ των
κινδφνων, κακϊσ και
των κριτθρίων, βάςθ
κινδφνων, ιεράρχθςθσ
των επενδφςεων;

Κατακφρωςθ προςφοράσ και ζναρξθ μελζτθσ

30/12/2014

Ολοκλιρωςθ Μελζτθσ

31/12/2015

Ολοκλιρωςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ

31/01/2016

31/01/2017

Υιοκζτθςθ τθσ Εκνικισ Εκτίμθςθσ Κινδφνων από
το Υπουργικό Συμβοφλιο

29/02/2016

18/05/2017

6.1. Τομζασ υδάτων:

05/09/2016

Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΟΧΛ

ΝΑΛ

08/10/2014

ΟΧΛ

ΝΑΛ

03/06/2015
04/08/2016

ΟΧΛ

ΝΑΛ

4 - λαμβάνοντασ
υπόψθ, κατά
περίπτωςθ, τισ
εκνικζσ ςτρατθγικζσ
προςαρμογισ ςτθν
κλιματικι αλλαγι.

ΟΧΛ

ΝΑΛ

OXI

ΝΑΛ

Ολοκλιρωςθ ενθμζρωςθσ / διαβοφλευςθσ με
Τοπικζσ Αρχζσ ςχετικά με τθ νζα πολιτικι και τισ

Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
5/9/2016.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 9/11/16
(Ares(2016)6326102).

3 - περιγραφι των
ςεναρίων ενόσ μόνου
και πολλαπλϊν
κινδφνων;

1 - Σε τομείσ που
υποςτθρίηονται από

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

31/01/2015

Τμιμα

31/01/2015

Τα κριτιρια εκπλθρϊκθκαν με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ
Αξιολόγθςθσ Εκτίμθςθσ
Κινδφνων ςτισ 4/8/2016 και τθ
μετζπειτα ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν
Ρροςαρμογι τθσ Κλιματικισ
Αλλαγισ από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 18/5/2017.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 26/6/17
(Ares(2017)3183031).

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ των Κανονιςμϊν

41

Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Η φπαρξθ α) πολιτικισ
τιμολόγθςθσ του νεροφ
θ οποία παρζχει
επαρκι κίνθτρα ςτουσ
χριςτεσ αποδοτικι
χριςθ των υδάτινων
πόρων και β) επαρκοφσ
ςυνειςφοράσ των
διαφόρων χριςεων
του νεροφ ςτθν
ανάκτθςθ του κόςτουσ
των υπθρεςιϊν
φδρευςθσ με
ςυντελεςτι που
κακορίηεται ςτο
εγκεκριμζνο ςχζδιο
διαχείριςθσ λεκάνθσ
ποταμοφ για τισ
επενδφςεισ που
υποςτθρίηονται από τα
προγράμματα.

το ΕΤΡΑ και το Ταμείο
Συνοχισ, το κράτοσ
μζλοσ ζχει
εξαςφαλίςει τθ
ςυνειςφορά των
διαφόρων χριςεων
του νεροφ ςτθν
ανάκτθςθ του
κόςτουσ των
υπθρεςιϊν φδρευςθσ
ανά τομζα, ςφμφωνα
με το άρκρο 9,
παράγραφοσ 1,
πρϊτο εδάφιο, τθσ
Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ
λαμβάνοντασ υπόψθ,
κατά περίπτωςθ, τισ
κοινωνικζσ,
περιβαλλοντικζσ και
οικονομικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ανάκτθςθσ, κακϊσ και
τισ γεωγραφικζσ και
κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ τθσ
επθρεαηόμενθσ
περιοχισ ι περιοχϊν.
2 - Ζχει εγκρικεί
ςχζδιο διαχείριςθσ
λεκάνθσ απορροισ
ποταμοφ για τθν
περιοχι λεκάνθσ
ποταμοφ, ςφμφωνα
με το άρκρο 13 τθσ
Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

υποχρεϊςεισ τουσ, όπωσ αυτζσ πθγάηουν από
τουσ Κανονιςμοφσ

Υπολογιςμόσ νζων τελϊν τιμολόγθςθσ και
ετοιμαςία προςχεδίου πρόταςθσ προσ το
Υπουργικό Συμβοφλιο

30/04/2015

Συηιτθςθ των Κανονιςμϊν και διαβοφλευςθ με τθ
Συμβουλευτικι Επιτροπι Διαχείριςθσ Υδάτων
(ΣΕΔΥ)

31/05/2015

Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου με τουσ
Κανονιςμοφσ Τελϊν (για τα νζα τζλθ)

30/06/2015

Ζναρξθ 6μθνθσ διαβοφλευςθσ για το άρκρο
14(1)(β) τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο περί Υδάτων(ΟΡΥ)
για τα ςθμαντικά ηθτιματα διαχείριςθσ των
νερϊν ςτθν Κφπρο και επικαιροποίθςθ του
άρκρου 5 τθσ ΟΡΥ για τισ πιζςεισ και επιπτϊςεισ

30/6/2014

Ρροκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τον καταρτιςμό του
2ου Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκάνθσ Απορροισ
Ροταμοφ (ΣΔΛΑΡ)

30/11/2014

Κατακφρωςθ ςφμβαςθσ του διαγωνιςμοφ για
ΣΔΛΑΡ και ζναρξθ υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ

31/03/2015

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναπτφξεωσ
Υδάτων,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Τελϊν από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 21/12/2016.

22/04/2015

Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 11/8/17
(Ares(2017)4010888).

26/07/2016

21/12/2016

Τμιμα
Αναπτφξεωσ
Υδάτων,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΟΧΛ

ΝΑΛ

06/06/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ του Σχεδίου
Λεκάνθσ Απορροισ Ροταμοφ
από το Υπουργικό Συμβοφλιο
ςτισ 7/10/2016.

18/11/2014

Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 11/8/17
(Ares(2017)4010888).

18/05/2015
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6.2. Τομζασ
αποβλιτων:
Προϊκθςθ οικονομικά
και περιβαλλοντικά
βιϊςιμων επενδφςεων
ςτον τομζα των
αποβλιτων, ιδίωσ με
τθν ανάπτυξθ ςχεδίων
διαχείριςθσ
αποβλιτων, ςφμφωνα
με τθν Οδθγία
2008/98/ΕΚ περί των
ςτερεϊν αποβλιτων
κακϊσ και με τθν
ιεράρχθςθ των
αποβλιτων.

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Ολοκλιρωςθ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για το νζο
ΣΔΛΑΡ

10/12/2015

20/02/2016

Ζγκριςθ ΣΔΛΑΡ από το Υπουργικό Συμβοφλιο

22/12/2015

07/10/2016

Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Οικιακϊν και
Ραρομοίου Τφπου Αποβλιτων ςε Σχζδιο
Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν Αποβλιτων (ΣΔΔΑ)

30/09/2014

Ολοκλιρωςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ ΣΔΔΑ

31/12/2014

Ζγκριςθ ΣΔΑΑ από το Υπουργικό Συμβοφλιο

28/02/2015

Ετοιμαςία Σχεδίων Διαχείριςθσ των Λοιπϊν
Αποβλιτων

30/09/2016

Ολοκλιρωςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ των
Σχεδίων

30/11/2016

Ζγκριςθ Σχεδίων από το Υπουργικό Συμβοφλιο

31/12/2016

3 - Θ φπαρξθ
προγραμμάτων
πρόλθψθσ για τθ
δθμιουργία
αποβλιτων, όπωσ
απαιτείται βάςθ του
άρκρου 29 τθσ
Οδθγίασ 2008/98/ΕΚ;

Ετοιμαςία Ρρογράμματοσ Ρρόλθψθσ

30/09/2014

Ολοκλιρωςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ

31/12/2014

Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ από το Υπουργικό
Συμβοφλιο

28/02/2015

4 - Ζχουν υιοκετθκεί
τα αναγκαία μζτρα
για τθν επίτευξθ των
ςτόχων για το 2020,
ςχετικά με τθν
προετοιμαςία για τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ
και τθν ανακφκλωςθ,
ςφμφωνα με το
άρκρο 11(2) τθσ

Ετοιμαςία Κανονιςμϊν για εφαρμογι διάφορων
μζτρων που κα ςυμβάλουν ςτθν ανακφκλωςθ
και επαναχρθςιμοποίθςθ

30/04/2015

2 - Θ φπαρξθ ενόσ ι
περιςςοτζρων
ςχεδίων διαχείριςθσ
αποβλιτων, όπωσ
απαιτείται βάςθ του
άρκρου 28 τθσ
Οδθγίασ 2008/98/ΕΚ;

Ολοκλιρωςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ

31/07/2015

30/11/2015
Νομοτεχνικόσ Ζλεγχοσ από Νομικι Υπθρεςία

Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΟΧΛ

ΝΑΛ
05/11/2015

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ όλων των Σχεδίων
Διαχείριςθσ Αποβλιτων από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
18/01/2017.
Θ εκπλιρωςθ δεν
επιβεβαιϊκθκε ακόμα από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι.

18/01/2017

Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΟΧΛ

Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
Υπουργείο
Γεωργίασ,
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Ρεριβάλλοντοσ/
Υπουργικό
Συμβοφλιο

ΟΧΛ

ΝΑΛ

05/11/2015

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ
Ρρόλθψθσ Αποβλιτων από το
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ
5/11/2015.
Θ εκπλιρωςθ δεν
επιβεβαιϊκθκε ακόμα από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι.

ΝΑΛ

31/08/2016

31/10/2016

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ του Σχεδίου
Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν
Αποβλιτων και του
Ρρογράμματοσ Ρρόλθψθσ
Αποβλιτων από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 5/11/2015.
Θ εκπλιρωςθ δεν
επιβεβαιϊκθκε ακόμα από τθν
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Κριτιρια που δεν
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Οδθγίασ 2008/98/ΕΚ.
8.6 Φπαρξθ
Στρατθγικοφ πλαιςίου
πολιτικισ για τθν
προϊκθςθ τθσ
Απαςχόλθςθσ των
Νζων, μεταξφ άλλων
μζςω τθσ Υλοποίθςθσ
«Εγγφθςθσ για τθ
Νεολαία».

1. Να υφίςταται ζνα
ςτρατθγικό πλαίςιο
για τθν προϊκθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ των
νζων, το οποίο:

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Ζγκριςθ Κανονιςμϊν από Υπουργικό Συμβοφλιο

31/12/2015

Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ
των Νζων το οποίο κα ενςωματϊνει και Σχζδιο
Δράςθσ για τθν Εφαρμογι τθσ Σφςταςθσ
«Εγγφθςθ για τθ Νεολαία» κα ετοιμαςτεί μζχρι το
τζλοσ Δεκεμβρίου 2014.

31/12/2014

Το Ρροςχζδιο του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για
τθν εφαρμογι τθσ Σφςταςθσ για τισ Εγγυιςεισ για
τθ Νεολαία υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι για ςχόλια το τζλοσ του 2013.
Θ Ομάδα Εργαςίασ και Ομάδα Συντονιςμοφ που
ζχουν ςυςτακεί ζχουν ετοιμάςει Ρροςχζδιο του
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν εφαρμογι τθσ
Ρρωτοβουλίασ για τουσ Νζουσ ςφμφωνα και με
ςχετικι ζκκεςθ χαρτογράφθςθσ τθσ κατάςταςθσ
τθσ αγοράσ εργαςίασ για τουσ νζουσ που
ετοιμάςτθκε από το Διεκνζσ Γραφείο Εργαςίασ.
Το Ρροςχζδιο κα ολοκλθρωκεί μετά τα ςχόλια
τθσ Επιτροπισ κατά τισ διμερείσ ςυναντιςεισ το
Φεβρουάριο του 2014 επί του Ρροςχεδίου του
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν εφαρμογι τθσ
Ρρωτοβουλίασ για τουσ Νζουσ το οποίο αποτελεί
ςθμαντικό μζροσ του.

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για
τθν Απαςχόλθςθ των Νζων
(ΕΣΔΑΝ), αποτελεί ςτρατθγικό
πλαίςιο πολιτικισ που
ςυνδυάηει βραχυπρόκεςμεσ
και μεςοπρόκεςμεσ δράςεισ με
ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ των νζων (15‐29)
και τθν καταπολζμθςθ τθσ
ανεργίασ τθσ ίδιασ θλικιακισ
Ομάδασ Στόχου, ζχει εγκρικεί
από το Υπουργικό Συμβοφλιο
ςτισ 23/12/2014.
Θ απόφαςθ του Υπουργικοφ
Συμβουλίου εξουςιοδοτεί τθν
Υπουργό Εργαςίασ να προβεί
ςε περαιτζρω αλλαγζσ/
τροποποιιςεισ του Σχεδίου ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ και
επανεξζταςθσ πολιτικισ.
Το ΕΣΔΑΝ ςυμπεριλαμβάνει
επίςθσ τθν υλοποίθςθ τθσ
ςφςταςθσ «Εγγφθςθ για τθ
Νεολαία» θ οποία ζχει ιδθ
εγκρικεί από το Υπουργικό
Συμβοφλιο και υποβλικθκε
ςτθν ΕΕ τον Δεκζμβριο του
2013.
Θ περιγραφι τθσ εκπλιρωςθσ
των κριτθρίων τθσ Γενικισ εκ
των προτζρων αιρεςιμότθτασ
υποβλικθκε από τθ
Διαχειριςτικι Αρχι προσ τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
29/6/15, θ οποία τα ενζκρινε
ςτισ 28/8/15.
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2. βαςίηεται ςε
ςτοιχεία που μετροφν
τα αποτελζςματα για
τουσ νζουσ οι οποίοι
βρίςκονται εκτόσ
απαςχόλθςθσ,
εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ και
αποτελεί μια βάςθ
για τθ χάραξθ
ςτοχευμζνων
πολιτικϊν και τθν
παρακολοφκθςθ των
εξελίξεων.

Ανάλθψθ Δράςθσ

Το Σχζδιο Δράςθσ κα περιλαμβάνει
ολοκλθρωμζνο και ενιαίο ςφςτθμα ςυνεχοφσ
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των μζτρων
που κα υλοποιθκοφν.

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

31/12/2014

Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Ζχει ςυςτακεί επίςθσ Ομάδα
Εργαςίασ με πρωτοβουλία του
ΤΕ για τθ ςφςταςθ ενόσ Ενιαίου
Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ
και αξιολόγθςθσ των Ενεργϊν
Μζτρων Ρολιτικισ
Απαςχόλθςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ
του ςυςτιματοσ αυτοφ ζχει
ολοκλθρωκεί και βαςίηεται
ςτουσ δείκτεσ τθσ Σφςταςθσ για
Νεολαία, όπωσ αυτι
αποφαςίςτθκε ςτθν ομάδα
εργαςίασ «Indicators Group»
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
κακϊσ επίςθσ ςτουσ δείκτεσ
του ΕΚΤ.
Θ υλοποίθςθ του
μθχανογραφθμζνου
ςυςτιματοσ για άντλθςθ τθσ
πλθροφόρθςθσ από όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ
υλοποίθςθσ ΕΜΡΑ
ολοκλθρϊκθκε το 2016.

3. Ρροςδιορίηει τθν
οικεία δθμόςια αρχι
που κα είναι
υπεφκυνθ για τθ
διαχείριςθ μζτρων
υπζρ τθσ
απαςχόλθςθσ των
νζων και το
ςυντονιςμό των
εταιρικϊν ςχζςεων ςε
όλα τα επίπεδα και ςε
όλουσ τουσ τομείσ.

Το Τμιμα Εργαςίασ ζχει οριςτεί ωσ ο
ςυντονιςτικόσ φορζασ ςυγγραφισ και
παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου
Δράςθσ για τθν «Εγγφθςθ για τθν Νεολαία», ζχει
τακτζσ ςυναντιςεισ και ζχει διαβουλευτεί με
όλουσ τουσ φορείσ που ζχουν ςχζςθ με τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων,
περιλαμβανομζνων και των ίδιων των νζων.

31/12/2014

Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Το Τμιμα Εργαςίασ ζχει οριςτεί
ωσ ο ςυντονιςτικόσ φορζασ
ςυγγραφισ και
παρακολοφκθςθσ τθσ
εφαρμογισ του Σχεδίου
Δράςθσ για τθν «Εγγφθςθ για
τθν Νεολαία», ζχει τακτζσ
ςυναντιςεισ και ζχει
διαβουλευτεί με όλουσ τουσ
φορείσ που ζχουν ςχζςθ με τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των
νζων, περιλαμβανομζνων και
των ίδιων των νζων.
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4. Εμπλζκει τουσ
ςχετικοφσ με τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ
ανεργίασ των νζων
ενδιαφερόμενουσ
φορείσ

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Ρριν τθ ςυγγραφι τθσ «Εγγφθςθσ για τθ
Νεολαία» και του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για
τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (ΕΣΔΑΝ)
πραγματοποιικθκαν θμερίδεσ διαβοφλευςθσ με
όλουσ τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, κυβερνθτικζσ
υπθρεςίεσ, Συμβοφλιο Νεολαίασ κ.α, για απόψεισ
και ειςθγιςεισ τουσ ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ τθσ
ανεργίασ των νζων.

31/12/2014

Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ετοιμαςία και αποςτολι Τελικοφ Ρροςχεδίου
ΕΣΔΑΝ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 13/11/14

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Το ΕΣΔΑΝ ζτυχε διαβοφλευςθσ
με Υπουργεία /Κρατικζσ
Υπθρεςίεσ, τον Οργανιςμό
Νεολαίασ, τουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ, τισ Αρχζσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και ακαδθμαϊκά
ιδρφματα πριν αποςταλεί για
ζγκριςθ ςτο Υπ. Συμβοφλιο το
Δεκ. 2014.
Θ Υπουργικι Απόφαςθ
ειςθγείται, τθ ςφςταςθ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ υλοποίθςθσ του Εκνικοφ
Σχεδίου θ οποία να αποτελείται
από τα εμπλεκόμενα
κυβερνθτικά τμιματα,
υπθρεςίεσ, κακϊσ και
κοινωνικοί εταίροι και
οργανωμζνα ςφνολα νεολαίασ.

Συνάντθςθ Διαβοφλευςθσ με εμπλεκόμενουσ
φορείσ 21/11/14
Ετοιμαςία ανακεωρθμζνου ΕΣΔΑΝ και υποβολι
του ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο Δεκζμβριο 2014.
Οι άμεςα εμπλεκόμενοι εταίροι που υλοποιοφν
τα ζργα/ ςχζδια κα ςυμμετζχουν ςε όλθ τθ
διαδικαςία εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ του
ΕΣΔΑΝ.
Επιπρόςκετα, προωκείται θ ςφςταςθ Ομάδασ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΣΔΑΝ με
διευρυμζνθ ςφνκεςθ για ςυμμετοχι όλων των
υπόλοιπων εταίρων.
5. Κακιςτά δυνατι
τθν ζγκαιρθ
παρζμβαςθ και
ενεργοποίθςθ

Κατά τισ ςυναντιςεισ των Ομάδων Συντονιςμοφ
και Εργαςίασ ζχουν ςυηθτθκεί μζτρα τα οποία
αναμζνεται να περιλθφκοφν ςτο Σχζδιο Δράςθσ.
Ραράλλθλα λαμβάνονται υπόψθ οι ςυςτάςεισ
του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Δθμοςίων Υπθρεςιϊν
Απαςχόλθςθσ.

31/12/2014

Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Οι δφο πρϊτεσ προτεραιότθτεσ
πολιτικισ που κακορίηει το
ΕΣΔΑΝ αφοροφν:
α) πρόλθψθ πρόωρθσ
αποχϊρθςθσ από το ςχολείο
και διευκόλυνςθ τθσ
μετάβαςθσ από το ςχολείο
ςτθν εργαςία, και
(β) κακοριςμόσ δράςεων
δραςτθριοποίθςθσ μζςω
ςτοχευόμενων πολιτικϊν
αγοράσ εργαςίασ.
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6. Ρεριλαμβάνει
μζτρα ςτιριξθσ για
τθν πρόςβαςθ ςτθν
εργαςία, τθ βελτίωςθ
των δεξιοτιτων, τθν
κινθτικότθτα των
εργαηομζνων και τθ
βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν
αγορά εργαςίασ των
νζων που βρίςκονται
εκτόσ απαςχόλθςθσ,
εκπαίδευςθσ ι
κατάρτιςθσ

Ανάλθψθ Δράςθσ

Κατά τισ ςυναντιςεισ των Ομάδων Συντονιςμοφ
και Εργαςίασ ζχουν ςυηθτθκεί τζτοια μζτρα τα
οποία αναμζνεται να περιλθφκοφν ςτο Σχζδιο
Δράςθσ. Ραράλλθλα λαμβάνονται υπόψθ οι
ςυςτάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Δθμοςίων
Υπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ ςε ςχζςθ με τα Μζτρα
που κα μποροφςαν να περιλθφκοφν ςε αυτό.

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

31/12/2014

Τμιμα
Εργαςίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

(α) πρόλθψθ πρόωρθσ
αποχϊρθςθσ από το ςχολείο
και διευκόλυνςθ τθσ
μετάβαςθσ από το ςχολείο
ςτθν εργαςία
(β) κακοριςμόσ δράςεων
δραςτθριοποίθςθσ μζςω
ςτοχευμζνων πολιτικϊν αγοράσ
εργαςίασ
(γ) ειςαγωγι τθσ Εκνικισ
Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία
(δ) τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ
εργαςίασ μζςω τομεακισ
ανάπτυξθσ, προϊκθςθσ των
μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων και ανάπτυξθσ
τθσ επιχειρθματικότθτασ
(ε) ςχεδιαςμόσ πολιτικϊν
προςζγγιςθσ για αφξθςθ τθσ
ζνταξθσ των νζων ςτθν αγορά
εργαςίασ
(η) Ενίςχυςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ και του
αντίκτυπου των υπθρεςιϊν
απαςχόλθςθσ και των
πολιτικϊν για τθν αγορά
εργαςίασ
(θ) Ραρακολοφκθςθ και
αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ςτθν
αγορά εργαςίασ
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9.1 Η φπαρξθ και θ
εφαρμογι εκνικοφ
ςτρατθγικοφ πλαιςίου
πολιτικισ για τθ
μείωςθ τθσ φτϊχειασ
με ςτόχο τθν
ενεργθτικι ζνταξθ των
ατόμων που είναι
αποκλειςμζνα από τθν
αγορά εργαςίασ,
ςφμφωνα με τισ
Κατευκυντιριεσ
Γραμμζσ για τθν
Απαςχόλθςθ

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

1 - Να υφίςταται
εκνικό πλαίςιο
πολιτικισ για τθ για
τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ, με ςτόχο
τθν ενεργθτικι
ζνταξθ, το οποίο:

Ετοιμαςία Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι 2014-2020 ςε ςυνάφεια με τθ
δθμοςίευςθ τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ,
COM (2013) 83 Final “Towards Social Investment
for Growth and Cohesion”

2 - παρζχει επαρκι
ςτοιχεία για τθ
χάραξθ πολιτικϊν με
ςτόχο τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ και τθν
παρακολοφκθςθ των
εξελίξεων,

Θ νζα Εκνικι Στρατθγικι αναμζνεται να ζχει μια
ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Σθμαντικι παράμετροσ τθσ Στρατθγικισ αποτελεί
θ ενεργόσ ενςωμάτωςθ θ οποία αντικατοπτρίηει
τουσ 3 πυλϊνεσ τθσ Σφςταςθσ για τθν Ενεργό
Ενςωμάτωςθ του 2008 (επαρκζσ ειςόδθμα,
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, και
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ).

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

31/12/2014

Υπθρεςίεσ
Κοινωνικισ
Ευθμερίασ,
Υπουργείο
Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 26/11/2014.

31/12/2014

Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 28/8/15
(Ares(2015)3552908).
ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 26/11/2014.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 28/8/15
(Ares(2015)3552908).

Ρροωκείται θ ςφςταςθ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ
Στρατθγικισ θ οποία κα αποτελείται από τα
αρμόδια κυβερνθτικά Τμιματα, τουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ, τουσ εκπροςϊπουσ των Αρχϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και τισ εμπλεκόμενεσ μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ.
3 - περιζχει μζτρα
που ςτθρίηουν τθν
επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου για τθν
καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και του
κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ (όπωσ
ορίηεται ςτο Εκνικό
Ρρόγραμμα
Μεταρρυκμίςεων), ο
οποίοσ περιλαμβάνει

Θ νζα Εκνικι Στρατθγικι κα ζχει ολιςτικι
αντιμετϊπιςθ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και ενεργθτικϊν
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ.

31/12/2014

ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 26/11/2014.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 28/8/15
(Ares(2015)3552908).
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Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 26/11/2014.

τθν προϊκθςθ των
ευκαιριϊν βιάςιμθσ
και ποιοτικισ
απαςχόλθςθσ για
άτομα που
αντιμετωπίηουν τον
υψθλότερο κίνδυνο
κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, κακϊσ
και άτομα από
περικωριοποιθμζνεσ
κοινότθτεσ.
4 - εμπλζκει τουσ
ςχετικοφσ φορείσ
ςτθν καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ

Στον καταρτιςμό τθσ Στρατθγικισ Κοινωνικισ
Ρολιτικισ ζχουν κλθκεί να ςυμβάλουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείσ τόςο κατά το ςτάδιο τθσ
ετοιμαςίασ τθσ ςτρατθγικισ όςο και κατά τθν
υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων.

31/12/2014

Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 28/8/15
(Ares(2015)3552908).

10.4 Η φπαρξθ εκνικοφ
ι Περιφερειακοφ
ςτρατθγικοφ πλαιςίου
πολιτικισ για τθν
αφξθςθ τθσ ποιότθτασ
και τθσ
αποτελεςματικότθτασ

5 - ανάλογα με τισ
εντοπιηόμενεσ
ανάγκεσ,
περιλαμβάνει μζτρα
για τθ μετάβαςθ από
τθν ιδρυματικι
φροντίδα ςτθ
φροντίδα τθσ
κοινότθτασ

Θ νζα ςτρατθγικι κα περιλαμβάνει ενότθτα για
τθ μακροχρόνια φροντίδα και για ςχετικά μζτρα
που κα απορρζουν από τισ ανάγκεσ τθσ Κφπρου.

1. Να υφίςταται ζνα
εκνικό ι
περιφερειακό
ςτρατθγικό πλαίςιο
πολιτικισ για τθν
αφξθςθ τθσ ποιότθτασ
και τθσ

Το Εκνικό Ρλαίςιο Ρολιτικισ για τθν Τεχνικι και
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ αναμζνεται να τεκεί
ςε εφαρμογι το 2015:

31/12/2014

ΝΑΛ

ΝΑΛ

26/11/2014

Το κριτιριο εκπλθρϊκθκε με
τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ρολιτικι από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 26/11/2014.
Θ εκπλιρωςθ επιβεβαιϊκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςτισ 28/8/15
(Ares(2015)3552908).

-Ολοκλιρωςθ προκαταρκτικοφ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ (20/11/14)

31/03/2015

Υπουργείο
Ραιδείασ και
Ρολιτιςμοφ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ για
το Σφςτθμα Τεχνικισ και
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ ςτθν Κφπρο
εγκρίκθκε από το Υπουργικό
Συμβοφλιο ςτισ 15/4/2015.
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

των ςυςτθμάτων
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ.

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

αποτελεςματικότθτασ
των ςυςτθμάτων
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ (ΕΕΚ),
εντόσ των ορίων του
άρκρου 165 ΣΛΕΕ,
που περιλαμβάνει
μζτρα:

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Λαμβάνονται υπόψθ: • Τα δυνατά και αδφνατα
ςθμεία και οι προκλιςεισ τθσ ΜΤΕΕ με βάςθ τα
δεδομζνα ςτθν Κφπρο ςιμερα • Το ςχζδιο
διακυβζρνθςθσ • Οι ςυςτάςεισ του Brugge
Communique • Ο ρόλοσ του ΥΡΡ ςτο υφιςτάμενο
Σφςτθμα Μακθτείασ • Οι κζςεισ τθσ
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ ΟΛΤΕΚ • Συςτάςεισ
ΕΕ

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Ο ςτρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ
καλφπτει τθ Μζςθ Τεχνικι και
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και
Κατάρτιςθ, το Σφςτθμα
Μακθτείασ, τα Απογευματινά
και Βραδινά Μακιματα
(προγράμματα μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ που
απευκφνονται ςε ενιλικεσ), τισ
Εςπερινζσ Τεχνικζσ Σχολζσ, και
τα Μεταλυκειακά Λνςτιτοφτα
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ.

Επόμενα Βιματα:
- Ρρϊτθ ςυνάντθςθ διαβοφλευςθσ με το ΥΕΡΚΑ
με κζμα τθ Μακθτεία (Νοε. 14)
- Συηιτθςθ εντόσ ΥΡΡ μεταξφ των εμπλεκομζνων
και τελικι ζγκριςθ από τον Υπουργό (Δεκ.14)

Θ περιγραφι τθσ εκπλιρωςθσ
των κριτθρίων τθσ Γενικισ εκ
των προτζρων αιρεςιμότθτασ
υποβλικθκε από τθ
Διαχειριςτικι Αρχι προσ τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ
29/6/2015, θ οποία τα ενζκρινε
ςτισ 28/8/2015.

- Συηιτθςθ με τθ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ
ΟΛΤΕΚ (Δεκ-Λαν 15)
- Ενθμζρωςθ των εργοδοτικϊν ςυνδζςμων και
διλωςθ υποςτιριξθσ προσ τισ πτυχζσ του
ςχεδιαςμοφ, όπου εμπλζκονται (Δεκ-Λαν 15)
- Δεφτερθ ςυνάντθςθ διαβοφλευςθσ με το ΥΕΡΚΑ
με κζμα τθ Μακθτεία (Δεκ-Λαν 15)
- Ρροϊκθςθ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο (Λαν-Φεβ
15)
- Ζγκριςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (Φεβ-Μαρ 15)
2. για τθ βελτίωςθ τθσ
ςυνάφειασ των
ςυςτθμάτων ΕΕΚ με
τθν αγορά εργαςίασ,

Κεςμοκζτθςθ Συμβουλευτικοφ Σϊματοσ Τεχνικισ
και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ για: ειςαγωγι
νζων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθ ΜΤΕΕ,
επίπεδα και περιεχόμενο των προγραμμάτων
ςπουδϊν, επαγγελματικι αποκατάςταςθ και
ανζλιξθ των αποφοίτων των Τεχνικϊν Σχολϊν.
Σφςταςθ Συμβουλευτικϊν Επιτροπϊν για τουσ
διάφορουσ Κλάδουσ και Ειδικότθτεσ και
ςυνεργαςία με τον κόςμο τθσ εργαςίασ και
άλλουσ φορείσ.

31/03/2015

Υπουργείο
Ραιδείασ και
Ρολιτιςμοφ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

Κεςμοκζτθςθ Συμβουλευτικοφ
Σϊματοσ Τεχνικισ και
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ, για μελζτθ
κεμάτων που αφοροφν τθν
ειςαγωγι των νζων
προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθ
ΜΤΕΕ και τθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ και ανζλιξθ των
αποφοίτων των Τεχνικϊν
Σχολϊν.
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Ειςαγωγι νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και
νζων κλάδων και ειδικοτιτων.

Το Συμβουλευτικό Σϊμα
αποτελείται από εκπροςϊπουσ:

Ανάπτυξθ του περιεχομζνου Ρρογραμμάτων
Σπουδϊν.

‐ Υπουργείων/ Κυβερνθτικϊν
Τμθμάτων

Ενθμζρωςθ εκπαιδευτϊν και επιμόρφωςι τουσ
ςε νζεσ βιομθχανικζσ μεκόδουσ και διαδικαςίεσ.

‐ Εμπλεκόμενων Hμικρατικϊν
Οργανιςμϊν

Διοργάνωςθ ςυνεταιριςτικϊν προγραμμάτων.

‐ ETEK και Φορζων των
Επιςτθμόνων Μθχανικϊν

Ρρακτικι άςκθςθ των τελειόφοιτων.

‐ Συνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων

Οργάνωςθ εκνικοφ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ τθσ πρόςβαςθσ των αποφοίτων
τθσ ΤΕΕ ςτθν αγορά εργαςίασ.

‐ Εργοδοτικϊν Οργανϊςεων
‐ ΟΛΤΕΚ και Συνομοςπονδίασ
Συνδζςμων Γονζων Δθμοςίων
Σχολείων Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.

Δθμιουργία μθχανιςμοφ ανατροφοδότθςθσ από
τθ Διεφκυνςθ ΜΤΕΕ του ΥΡΡ ςχετικά με τθ
μετάβαςθ των αποφοίτων τθσ ΤΕΕ και Κατάρτιςθσ
ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςε περαιτζρω ςπουδζσ.

Επιπρόςκετα, κεςμοκετείται θ
ςφςταςθ Συμβουλευτικϊν
Επιτροπϊν για τα διάφορα
Ρρογράμματα, Κλάδουσ και
Ειδικότθτεσ.
Οργάνωςθ εκνικοφ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ (national
monitoring system) τθσ
πρόςβαςθσ των αποφοίτων τθσ
Τεχνικισ και Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.

3. για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ και τθσ
ελκυςτικότθτασ τθσ
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ (ΕΕΚ)

Διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ Θ υψθλι ποιότθτα τθσ
παρεχόμενθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
ελκυςτικότθτά τθσ.
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ
διαφάνειασ, τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και τθσ
κινθτικότθτασ των μακθτϊν, το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα τθσ Κφπρου κα εγκακιδρφςει Ρλαίςιο

31/03/2015

Υπουργείο
Ραιδείασ και
Ρολιτιςμοφ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

Ο ζλεγχοσ ποιότθτασ
διενεργείται από τθ
Διεφκυνςθσ ΜΤΕΕ και από
ομάδα εξωτερικϊν
αξιολογθτϊν.
1.Για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και
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Θεματικι εκ των
προτζρων
αιρεςιμότθτα

Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα με τθ
Σφςταςθ για το EQVET. Στα πλαίςια του EQAVET
κα εγκακιδρυκεί εκνικό ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ Τεχνικισ και
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με βάςθ τουσ
δείκτεσ αξιολόγθςθσ που προτείνονται. Ανάπτυξθ
Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ Ειςαγωγι
Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων με βάςθ τισ
Μακθςιακζσ Ενότθτεσ (modules) και τισ Μονάδεσ
ECVET. Τα Αναλυτικά Ρρογράμματα κα
βαςίηονται ςτα Μακθςιακά Αποτελζςματα
(Γνϊςεισ – Δεξιότθτεσ – Λκανότθτεσ).

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

τθσ κινθτικότθτασ των
μακθτϊν, ςπουδαςτϊν και
εκπαιδευομζνων,
εγκακιδρφεται Ρλαίςιο
Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ,
ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ για το
EQAVET, που κα περιλαμβάνει
εκνικό ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ τθσ
ποιότθτασ
2. Κα πραγματοποιοφνται
εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ του
κοινοφ και ςυμβουλευτικισ/
επαγγελματικισ αγωγισ προσ
μακθτζσ γυμναςίου ςχετικά με
τα διάφορα επαγγζλματα και
τισ δυνατότθτεσ ςταδιοδρομίασ
που προςφζρονται
3. Κα προωκθκεί θ
Ριςτοποίθςθ των
Επαγγελματικϊν Ρροςόντων.
‐ Ππου είναι εφικτό κα γίνεται
πιςτοποίθςθ ISO
‐ Κα αξιοποιείται το Σφςτθμα
Επαγγελματικϊν Ρροςόντων
τθσ ΑνΑΔ
‐ Στα επαγγζλματα που ορίηεται
εξειδικευμζνθ πιςτοποίθςθ
από το κράτοσ κα γίνεται
πιςτοποίθςθ ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ
4. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
και των ικανοτιτων των
εκπαιδευτικϊν ΜΤΕΕ κα
προωκθκεί μζςα από τθν
οργάνωςθ πρακτικϊν
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προτζρων
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Κριτιρια που δεν
πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

εργαςτθρίων
5. Θ ςφνδεςθ όλων των
προγραμμάτων
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ με τθν
εξαςφάλιςθ τθσ οριηόντιασ
διακίνθςθσ μεταξφ τθσ ΜΤΕΕ
και του κεςμοφ των Εςπερινϊν
Τεχνικϊν Σχολϊν με αυτό των
Βραδινϊν Τμθμάτων των
Τεχνικϊν Σχολϊν και του
Συςτιματοσ Μακθτείασ. Το
κοινό ςφςτθμα δθμιουργεί ζνα
νζο ευζλικτο κεςμό δια βίου
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
και δεφτερθσ ευκαιρίασ
6. Αναβάκμιςθ και Ευελιξία των
Εςπερινϊν Τεχνικϊν Σχολϊν
7. Ρεραιτζρω ανάπτυξθ των
Μεταλυκειακϊν Λνςτιτοφτων
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ. Κα
διαςφαλιςτεί θ αντιςτοιχία των
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ
ΜΛΕΕΚ με το επίπεδο 5 του
Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων αλλά και του ISCED,
ϊςτε να γίνεται δυνατι θ
ζνταξθ των ςπουδαςτϊν ςε
πανεπιςτθμιακά προγράμματα.
Κα προωκθκεί θ διεκνισ
πιςτοποίθςθ για προγράμματα
υψθλισ εξειδίκευςθσ και
επικινδυνότθτασ
8. Ανάπτυξθ Νζων
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν
Μζςθσ Τεχνικισ και
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πλθροφνταν

Ανάλθψθ Δράςθσ

Ρροκεςμία
(αναμενόμενθ
θμερομθνία
εκπλιρωςθσ)

Αρμόδιοι
Φορείσ

Ολοκλιρωςθ
Μζτρου
εντόσ
προκεςμίασ
(Ν/Ο)

Εκπλιρωςθ
Κριτθρίου
(Ν/Ο)

Αναμενόμενθ
θμερομθνία
για πλιρθ
εφαρμογι
των
υπολοίπων
μζτρων, κατά
περίπτωςθ

Σχολιαςμόσ
(για κάκε μζτρο)

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
με βάςθ τισ Μακθςιακζσ
Ενότθτεσ και τισ Μονάδεσ
ECVET
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4. ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΜΘΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΔΕΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ
(ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΡ)
α) Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των μθχανιςμϊν ςυντονιςμοφ που κακορίηονται ςτο ςφμφωνο
εταιρικισ ςχζςθσ και, κατά περίπτωςθ, τυχόν προβλθμάτων που προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι
τουσ.
Ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των ΕΔΕΤ, τόςο κατά το ςτάδιο ετοιμαςίασ των Ρρογραμματικϊν Εγγράφων όςο
και κατά τθν πορεία υλοποίθςισ τουσ, αποτελεί αντικείμενο ςυνεχοφσ και ςτενισ ςυνεργαςίασ και
διαβοφλευςθσ μεταξφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, Συντονιςμοφ και
Ανάπτυξθσ (ΓΔ ΕΡΣΑ) και του Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ (ΥΓΑΑΡ),
ωσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των 4 Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΕΡ) που καταρτίςτθκαν για τθν
αξιοποίθςθ των πόρων που κατανεμικθκαν ςτθν Κφπρο από τα ΕΔΕΤ 2014-2020.
Ο κεντρικόσ ςυντονιςμόσ ανικει ςτθ ΓΔ ΕΡΣΑ, θ οποία ωσ Εκνικι Αρχι Ρρογραμματιςμοφ μεριμνά,
μεταξφ άλλων, για ομογενοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ προκθρφξεων, τυποποιθμζνα κριτιρια, ενιαία και
ςυντονιςμζνθ επικοινωνία, βελτιςτοποίθςθ του υπάρχοντοσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και
διενζργεια επαφϊν με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Στο επίπεδο του γενικοφ ςυντονιςμοφ μεταξφ των ΕΡ
κρίςιμθ είναι και θ:


ςυγκρότθςθ κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ των ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ (ΑΑΑ) και Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι (ΑΑΡΚΣ),



κζςπιςθ ενιαίου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου και ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
για τα ΕΡ ΑΑΑ, ΑΑΡΚΣ και Κάλαςςα, και



ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ΓΔ ΕΡΣΑ και του ΥΓΑΑΡ για τθν εκπλιρωςθ των Εκ των Ρροτζρων
Αιρεςιμοτιτων.

Στο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ παρεμβάςεων ςε Θεματικοφσ Στόχουσ (ΘΣ) που
περιλαμβάνονται ςε περιςςότερα τουσ ενόσ Ταμεία, ζχουν ιδθ κακοριςτεί κατά το ςτάδιο εκπόνθςθσ
τθσ ΣΕΣ και εφαρμόηονται κατά τθν υλοποίθςθ των ΕΡ τα ακόλουκα κριτιρια:


Το ΕΤΡΑ ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι ζργων εντόσ των πλείςτων Περιοχϊν NATURA 2000, για τθν
ανάδειξθ των περιοχϊν και τθ βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των οικοςυςτθμάτων, εκτόσ από
ζργα ςτισ περιοχζσ που αφοροφν καλάςςιεσ NATURA, τα οποία κα υλοποιθκοφν από το ΕΤΚΑ.
Από τθν άλλθ, το ΕΓΤΑΑ κα υλοποιιςει ζργα που αφοροφν οικοτουριςτικζσ αναπτφξεισ εκτόσ
των περιοχϊν προςταςίασ των NATURA.



Με τθ ςυμβολι του ΕΤΡΑ κα επιδιωχκεί θ βελτίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των επιπτϊςεων τθσ
Κλιματικισ Αλλαγισ, κακϊσ και δράςεισ προςαρμογισ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ,
με ζμφαςθ ςε ζργα προςταςίασ των παράκτιων ηωνϊν από τθ διάβρωςθ των ακτϊν. Οι δράςεισ
55

μζςω του ΕΓΤΑΑ αφοροφν κυρίωσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, το ζδαφοσ και τα δάςθ,
περιλαμβανομζνων των δράςεων για τθν προςταςία των δαςϊν και τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν.


Στον τομζα των Υδάτων επιδιϊκεται μζςω του ΤΣ θ δθμιουργία υποδομϊν για υγρά απόβλθτα,
θ μείωςθ απωλειϊν από τα ςυςτιματα μεταφοράσ νεροφ για ςκοποφσ φδρευςθσ και θ
αξιοποίθςθ του ανακυκλωμζνου νεροφ για ενίςχυςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου και εμπλουτιςμό
των υδροφορζων. Μζςω του ΕΓΤΑΑ προωκείται θ επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν
άρδευςθ (εξοικονόμθςθ νεροφ, βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ φδατοσ και υποδομζσ
μεταφοράσ και αποκικευςθσ νεροφ για κάλυψθ των αναγκϊν άρδευςθσ).



Για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΠΕ ςε ΜΜΕ, το ΕΤΡΑ
χρθματοδοτεί επενδφςεισ ςε ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ, με εξαίρεςθ το γεωργικό τομζα που καλφπτεται από το ΕΓΤΑΑ. Το ΕΤΚΑ κα
ςτθρίξει παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα αλιευτικά ςκάφθ και ςτθν
υδατοκαλλιζργεια.

Στο επίπεδο τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των Ταμείων ςε ΘΣ, εφαρμόηονται ενδεικτικά τα εξισ:


το ΕΚΤ χρθματοδοτεί παρεμβάςεισ επαγγελματικισ και τεχνικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε
τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, που κα ςτθριχκοφν από το ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΚΑ



θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγωγικϊν τομζων τθσ οικονομίασ προωκείται ανά
τομζα, μζςω παρεμβάςεων του ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΚΑ



οι δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ενιςχφονται τόςο μζςω παρεμβάςεων του ΕΤΡΑ και του ΤΣ
όςο και μζςω του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΚΑ



παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμπλθρωματικϊν δράςεων του ΕΤΡΑ και του ΕΚΤ για τθ ςτιριξθ των
Στρατθγικϊν ΟΒΑΑ ςε αςτικά κζντρα



το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΚΑ προβλζπεται να χρθματοδοτιςουν διακριτά τισ τοπικζσ αναπτυξιακζσ
πρωτοβουλίεσ ςτισ αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ αντίςτοιχα.

Επίςθσ, ςτο ΡΑΑ υπάρχουν ςυνζργειεσ μεταξφ των παρεμβάςεων του 1ου και 2ου Ρυλϊνα τθσ ΚΑΡ, ενϊ
ο ςυντονιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ και θ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ
των επιπτϊςεων διαςφαλίηεται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Κυπριακοφ
Οργανιςμοφ Αγροτικϊν Ρλθρωμϊν. Επιπλζον, οι καταβαλλόμενεσ άμεςεσ ενιςχφςεισ ζχουν
φιλοπεριβαλλοντικά προαπαιτοφμενα, που ςυνιςτοφν βάςθ εκκίνθςθσ για τα εκταρικά Μζτρα του ΡΑΑ
και ςυνάδουν με το ιςχυρό αποτφπωμά του ςε ό,τι αφορά ςτο περιβάλλον (Μζτρα 8, 10, 11, 12).
(i)

Προγράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ (ΕΕΣ)

Το γεγονόσ ότι ο προϊςτάμενοσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ για τα ΕΡ τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ και του
Εκνικοφ Συντονιςτι για τα Ρρογράμματα ΕΕΣ είναι ο ίδιοσ (Γενικόσ Διευκυντισ ΓΔ ΕΡΣΑ), διαςφαλίηει ςε
ςθμαντικό βακμό το ςυντονιςμό μεταξφ των δφο, τόςο κατά το ςτάδιο ετοιμαςίασ των Ρρογραμματικϊν
Εγγράφων όςο και κατά το ςτάδιο τθσ εφαρμογισ και υλοποίθςισ τουσ.
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Ραράλλθλα, τόςο με τθν εκπροςϊπθςθ ςτισ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ όςο και με εςωτερικζσ
διευκετιςεισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτθ ΓΔ ΕΡΣΑ, διαςφαλίηεται περαιτζρω ο εντοπιςμόσ
ςυνεργειϊν και θ αποφυγι επικαλφψεων μεταξφ των ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα
Ρρογράμματα των Στόχων 1 (Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ) και 2 (ΕΕΣ) τθσ Ρολιτικισ
Συνοχισ.
Τα ζργα που εγκρίκθκαν μζχρι 31/12/16 από τα Ρρογράμματα Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ Interreg
Europe και Διακρατικισ Συνεργαςίασ Med είναι ςε τομείσ προτεραιότθτασ των 4 ΕΡ (περιβάλλον,
τουριςμόσ, ενζργεια, ΤΡΕ και αςτικι κινθτικότθτα) και αναμζνεται ότι μζςα από τθν υλοποίθςθ των
ζργων αυτϊν κα αναδειχκοφν καλζσ πρακτικζσ, που μποροφν μελλοντικά να αποτελζςουν τθ βάςθ για
χρθματοδότθςθ από τα ΕΡ των ΕΔΕΤ.
(ii)

Λοιπά Προγράμματα

Υπάρχουν ενεργοποιθμζνοι μθχανιςμοί ςυντονιςμοφ των Αρχϊν που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ των
ΕΔΕΤ και των φορζων που είναι υπεφκυνοι για τθν προϊκθςθ και αξιοποίθςθ άλλων Ευρωπαϊκϊν
Ρρογραμμάτων/Ρρωτοβουλιϊν, με ςκοπό τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ επίτευξθ ςυνεργειϊν και
ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ τουσ:


Μζςα από τα εκνικά προγράμματα “RESTART 2016-2020” για Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και
Καινοτομία
χρθματοδοτοφνται
κυπριακζσ
προτάςεισ
που
υποβλικθκαν
ςτα
Ρρογράμματα/Δράςεισ του Ρρογράμματοσ «Ορίηοντασ 2020» “ERC Starting Grant”, “ERCConsolidator Grant”, “Marie Skłodowska-Curie Actions” και “SME Instrument”, οι οποίεσ κρίκθκαν
ωσ επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, αλλά δεν χρθματοδοτικθκαν
λόγω εξαντλιςεωσ του Ρ/Υ. Τα προαναφερκζντα Ρρογράμματα ςυγχρθματοδοτοφνται από το
ΕΤΡΑ μζςω του ΕΡ ΑΑΑ (Άξονασ 1). Στο ίδιο ΕΡ (Άξονασ 6), προγραμματίηεται να
ςυγχρθματοδοτθκεί από το ΕΤΡΑ ζργο που υποβλικθκε από το Διμο Λευκωςίασ ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ τθσ Στρατθγικισ του για Ολοκλθρωμζνθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ, το οποίο δρα
ςυμπλθρωματικά ςε πρόταςθ που ςυμμετζχει ο Διμοσ Λευκωςίασ, θ οποία εξαςφάλιςε
χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα “Teaming” του «Ορίηοντα 2020».



Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ «Εκνικισ Στρατθγικισ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ Χερςαίων Μεταφορϊν
και Καλάςςιων Μεταφορϊν (Λιμενικϊν Υποδομϊν)», ςυγχρθματοδοτοφνται ζργα τόςο από το ΤΣ
(Άξονασ 5 του ΕΡ ΑΑΑ) όςο και από το Connecting Europe Facility (CEF), τα οποία δρουν
ςυμπλθρωματικά και ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ επιδίωξθσ τθσ ΣΕΣ για
διαςφνδεςθ τθσ Κφπρου με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν (ΔΕΔ-Μ), και ειδικότερα με το
Διάδρομο του Κεντρικοφ Δικτφου Orient/ East-Med, ο οποίοσ ξεκινά από τθ Γερμανία (Αμβοφργο),
και καταλιγει ςτθν Κφπρο.



Κατά τθν τρζχουςα περίοδο, χρθματοδοτοφνται ςτθν Κφπρο από το Πρόγραμμα LIFE ςειρά
ζργων, που δρουν ςυμπλθρωματικά προσ τισ παρεμβάςεισ των ΕΡ των ΕΔΕΤ ςτουσ τομείσ του
περιβάλλοντοσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Στο ςκζλοσ του «Υποπρογράμματοσ Περιβάλλον»
αναπτφςςονται παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (παρουςίαςθ βιϊςιμθσ
τεχνολογίασ μετατροπισ για παραγωγι ενζργειασ και βιϊςιμθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ
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αποβλιτων και λυμάτων, παρουςίαςθ μιασ περιβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμθσ διαδικαςίασ
διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ επιςτρεφόμενων και λθγμζνων γαλακτοκομικϊν προϊόντων και
παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ ηωικϊν αποβλιτων), τθσ
Φφςθσ και Βιοποικιλότθτασ (παρεμβάςεισ διατιρθςθσ ςπάνιων οικοτόπων προτεραιότθτασ
(κζδροσ), γεωργικϊν περιοχϊν υψθλισ φυςικισ αξίασ (αμπελϊνεσ και καλλιζργειεσ χαρουπιάσ),
καμνϊνων με Zyziphus, γυψοφχων ςτεπϊν, επιλεγμζνων ειδϊν πτθνϊν ςε τρεισ περιοχζσ Natura
2000 και δφο ειδϊν καλάςςιων χελωνϊν), κακϊσ και τθσ Ρεριβαλλοντικισ Διακυβζρνθςθσ και
Ρλθροφόρθςθσ (ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ που περιλαμβάνει εκςτρατεία
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ μείωςθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των
απορριμμάτων ςτθν Κφπρο).
Στο ςκζλοσ του «Υποπρογράμματοσ Δράςθ για το Κλίμα» αναπτφςςεται εργαλειοκικθ
αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ για χριςθ από τουσ Διμουσ των αςτικϊν
περιοχϊν, ενϊ υλοποιοφνται προγράμματα ενίςχυςθσ του γνωςτικοφ υπόβακρου ςχετικά με τθν
τρωτότθτα τθσ γεωργίασ ςτθν κλιματικι αλλαγι, υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν λιψθσ
αποφάςεων για το ςχεδιαςμό μεκόδων προςαρμογισ, κακϊσ και προϊκθςθσ τθσ βιολογικισ
γεωργίασ και των προϊόντων τθσ ςτο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν μετριαςμοφ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.
Ρζραν των ζργων ςτο πλαίςιο των 2 Υποπρογραμμάτων, λιφκθκε χρθματοδότθςθ από τθν ΕΕ για
δράςεισ ενδυνάμωςθσ του κεςμοφ και του Εκνικοφ Σθμείου Επαφισ όπωσ εκπαίδευςθ, δικτφωςθ,
δθμιουργία υπθρεςίασ υποςτιριξθσ υποβολισ προτάςεων και διαχείριςθσ ζργων ϊςτε να
αυξθκεί το επίπεδο επιτυχϊν αιτιςεων χρθματοδότθςθσ.
 Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ ζμφαςθ δίνεται ςε ςυνζργειεσ και
ςυμπλθρωματικότθτα με το ΕΚΤ ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν
ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των υπθκόων τρίτων χωρϊν.
 Πςον αφορά το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ, ζμφαςθ δίνεται ςε ςυνζργειεσ και
ςυμπλθρωματικότθτα με το ΕΤΡΑ, με ζμφαςθ ςτθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία και τον «Ορίηοντα
2020» όςον αφορά τθν ενότθτα ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ Ευρϊπθσ.

 Μζςω του ΕΚΤ υλοποιικθκαν 2 ζργα τοποκζτθςθσ νζων για απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ, ενϊ
μζςω του Erasmus+ (Ε+) υλοποιοφνται δράςεισ κινθτικότθτασ Κυπρίων για ςκοποφσ
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό. Μζςω του ΕΚΤ χρθματοδοτείται θ λειτουργία Γραφείων
Διαςφνδεςθσ των Ρανεπιςτθμίων με τον επιχειρθματικό κόςμο, ενϊ μζςω του Ε+ δίδεται θ
ευκαιρία ςε φοιτθτζσ για φοίτθςθ ςε ςυνεργαηόμενα ιδρφματα και για τοποκζτθςθ αποφοίτων
ςε χϊρουσ εργαςίασ. Στα προγράμματα κινθτικότθτασ ςυμμετζχουν και Σχολζσ Μζςθσ Τεχνικισ
και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και Μεταλυκειακά Λνςτιτοφτα, θ αναβάκμιςθ των
οποίων χρθματοδοτείται από το ΕΚΤ, ενϊ μζςω του Ε+ προωκείται θ ςτιριξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ (Στρατθγικζσ Συμπράξεισ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ). Το Eurodesk Κφπρου
παρζχει πλθροφόρθςθ ςτουσ νζουσ για όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ ευκαιρίεσ, ενϊ μζςω του
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ΕΚΤ χρθματοδοτείται το Ρρόγραμμα Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ Νζων. Μζςα από το Ε+
επιχορθγοφνται δραςτθριότθτεσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ (ΜΤΑΜ) των ΜΚΟ και
παρζχονται ευκαιρίεσ κινθτικότθτασ/κατάρτιςθσ των νζων και ατόμων που δραςτθριοποιοφνται
ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, ενϊ μζςω του ΕΚΤ υλοποιείται το ζργο «Κζςπιςθ των Μθχανιςμϊν
Ριςτοποίθςθσ τθσ ΜΤΑΜ».


Θ ΓΔ ΕΡΣΑ είναι υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό των αιτθμάτων Τεχνικισ Βοικειασ που υποβάλει θ
Κφπροσ ςτο Structural Reform Support Service (SRSS), με αποτζλεςμα να εντοπίηονται οι
ςυνζργειεσ και θ ςυμπλθρωματικότθτα των αιτθμάτων με τα προσ ςυγχρθματοδότθςθ από τα
Ταμεία τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ ζργα, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι δεν υπάρχει διπλι
χρθματοδότθςθ των ίδιων αιτθμάτων. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι μζςα ςτο 2015 θ Κφπροσ ζδωςε
από τα ΕΔΕΤ που τθσ παραχωρικθκαν ποςό φψουσ €700.000 ςτο SRSS, για κάλυψθ των αναγκϊν
τθσ ςε Τεχνικι Βοικεια.



Θ λειτουργία του Ταμείου Επιχειρθματικότθτασ Κφπρου (ΤΕΚ) άρχιςε το 2016, μετά τθν
υπογραφι ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και 2 εμπορικϊν
τραπεηϊν (Τράπεηα Κφπρου Λτδ και Ancoria Bank Ltd), με ςκοπό τθν παροχι δανείων με
ευνοϊκοφσ όρουσ ςτισ ΜΜΕ. Το ςυνολικό κεφάλαιο του ΤΕΚ ανζρχεται ςε €140 εκ. και θ δράςθ
του είναι ςυμπλθρωματικι με τισ δράςεισ των ΕΔΕΤ για παροχι χορθγιϊν προσ τισ ΜΜΕ,
ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε
χρθματοδότθςθ.



Με βάςθ Συμφωνία που υπζγραψε θ Κυβζρνθςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με τθν Ευρωπαϊκι
Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ), άρχιςε το 2015 θ παραχϊρθςθ δανείων με ευνοϊκοφσ όρουσ από
τθν ΕΤΕπ ςε εμπορικζσ τράπεηεσ τθσ Κφπρου (Τράπεηα Κφπρου, Ελλθνικι Τράπεηα, RCB Bank) ςτα
οποία παρζχεται κρατικι εγγφθςθ από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, με ςκοπό τθ ςτιριξθ
επενδφςεων από ΜΜΕ και επιχειριςεων μεςαίασ κεφαλαιοποίθςθσ. Θ Συμφωνία αυτι ςυμβάλει
ςυμπλθρωματικά ςτθν ευρφτερθ προςπάκεια για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων
ςε χρθματοδότθςθ. Επιπρόςκετα, θ Κυπριακι Κυβζρνθςθ υπζγραψε το 2015 ςυμφωνία
δανειςμοφ από τθν ΕΤΕπ, για κάλυψθ μζρουσ τθσ εκνικισ ςυνειςφοράσ που καταβάλει θ
Κυβζρνθςθ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ των ΕΡ των Ταμείων τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ 2014-2020.

(iii)

Μζςα Χρθματοοικονομικισ Τεχνικισ (ΜΧΤ)

Στο πλαίςιο αξιοποίθςθσ ΜΧΤ, θ ΓΔ ΕΡΣΑ υπζγραψε ςτισ 30/11/16 Συμφωνία με τθν ΕΤΕπ, για εκπόνθςθ
μελζτθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ για τθ χριςθ ΜΧΤ ςτο πλαίςιο των ΕΡ, θ οποία κατζδειξε τθν
φπαρξθ χρθματοδοτικοφ κενοφ ςτουσ τομείσ των ΜΜΕ και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Τα ΜΧΤ που
ςυςτινονται από τθ μελζτθ όχι μόνο δεν επικαλφπτουν τα ΜΧΤ τθσ αγοράσ, αλλά δρουν
ςυμπλθρωματικά προσ αυτά, καλφπτοντασ ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ και ανάγκεσ, οι όποιεσ δεν
εξυπθρετοφνται πλιρωσ από τισ υφιςτάμενεσ χρθματοδοτικζσ επιλογζσ.
Μετά από διαβοφλευςθ με τθν ΕΤΕπ, θ ΓΔ ΕΡΣΑ αποφάςιςε να κατανείμει ποςό φψουσ €40εκ. περίπου
από το ΕΤΡΑ και το ΤΣ, για χριςθ ΜΧΤ ςτο ΕΡ AAA.
(iv)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΤΣΕ)
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Θ Κφπροσ δεν ζχει εντάξει ακόμα κάποιο ζργο ςτο ΕΤΣΕ, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν ιδθ υπογραφεί 2
ςυμφωνίεσ με χρθματοπιςτωτικοφσ φορείσ ςυνολικισ αξίασ €10 εκ., που υπολογίηεται ότι κα καλφψουν
επενδφςεισ ςυνολικοφ Ρ/Υ €28εκ. περίπου, ενιςχφοντασ 125 MME.
β) Κατά περίπτωςθ, περιγραφι των αναπροςαρμοςμζνων και νζων μθχανιςμϊν ςυντονιςμοφ.

γ) Άλλα ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ.
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5. ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ ΤΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Θ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ ΤΘΣ ΡΟΟΔΟΥ ΡΟΣ ΤΘΝ
ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΥ ΚΑΘΟΙΣΤΘΚΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 14
α) Γενικόσ ςχολιαςμόσ και αξιολόγθςθ.
Σφμφωνα με τθν τυπολογία των αγροτικϊν-αςτικϊν περιοχϊν που χρθςιμοποιείται ςε επίπεδο Ε.Ε., το
ςφνολο τθσ επικράτειασ τθσ Κφπρου εντάςςεται ςτθν κατθγορία των Ενδιάμεςων Ρεριοχϊν. Θ
κατθγοριοποίθςθ αυτι δεν διευκολφνει τθν περιγραφι τθσ πολιτικισ θ οποία κα ακολουκθκεί ςτα
πλαίςια τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ, αφοφ δεν επιτρζπει τθν αναγκαία διάκριςθ ςε επιμζρουσ χωρικζσ
ενότθτεσ. Ραράλλθλα, υποκρφπτει, ςε ζνα βακμό, τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ μεταξφ των αςτικϊν
κζντρων και τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ, οι οποίεσ εκδθλϊνονται κυρίωσ ςε χαμθλότερθ κλίμακα του χϊρου
μεταξφ των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν. Σθμαντικζσ παράλλθλα είναι και οι εδαφικζσ ανιςότθτεσ
που παρατθροφνται ςτθν Κφπρο μεταξφ των παρακαλάςςιων τουριςτικϊν περιοχϊν και των γφρω
περιοχϊν.
Θ αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν προβλθμάτων αςτικϊν, αγροτικϊν και αλιευτικϊν περιοχϊν τθσ
Κφπρου αναδεικνφει τθ χρθςιμότθτα τθσ προςζγγιςθσ μζςω τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ,
προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ χϊρασ. Τα νζα εργαλεία για τθν
Ολοκλθρωμζνθ Εδαφικι Ανάπτυξθ τθσ περιόδου 2014-2020 παρζχουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ και θ
αξιοποίθςι τουσ γίνεται με γνϊμονα τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αλλά και τθ κεςμικι και διοικθτικι
ικανότθτα των επιμζρουσ επιπζδων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Στα τζςςερα αςτικά κζντρα εφαρμόηονται Ολοκλθρωμζνεσ Στρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ με
χρθματοδότθςθ μζςω του ΕΤΡΑ από διακριτό Άξονα Ρροτεραιότθτασ (Α.Ρ. 6), ενϊ ςτισ αγροτικζσ και
ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ αξιοποιοφνται οι δυνατότθτεσ που προςφζρονται μζςα από τθν εφαρμογι
ςτρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD) και
χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΚΑ.
Μζςω τθσ προςζγγιςθσ «CLLD», θ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ εςτιάηεται ςε διαρκρωτικά μζτρα
τόςο κοινωνικοφ όςο και οικονομικοφ χαρακτιρα και ςε αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ που ςτοχεφουν
ςτθν εξυπθρζτθςθ ςτρατθγικϊν ςτόχων των διάφορων κεματικϊν προτεραιοτιτων, προςδιοριςμζνων
ςε χωρικό επίπεδο ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ από Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ). Κοινζσ
προτεραιότθτεσ αποτελοφν θ ενίςχυςθ υποδομϊν, θ ενίςχυςθ υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων, θ ενίςχυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν και οι παρεμβάςεισ
για τθν ειςαγωγι και χριςθ ΑΡΕ και τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι.
Σε ό,τι αφορά τισ αγροτικζσ περιοχζσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ
τθσ υπαίκρου, όπου ςθμειϊνονται και τα ςθμαντικότερα αναπτυξιακά προβλιματα όπωσ θ
πλθκυςμιακι αποψίλωςθ, θ υςτζρθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και θ εξάρτθςθ από δραςτθριότθτεσ τθσ
τοπικισ οικονομίασ. Βαςικοί ςτόχοι που προωκοφνται αφοροφν ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ
οικονομίασ, ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων και κζςεων απαςχόλθςθσ, ςτθν ανάδειξθ φυςικϊν και
14

Σφμφωνα με το άρκρο 52 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο ε) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013
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πολιτιςτικϊν πόρων, ςτθ βελτίωςθ και προςταςία του γεωργικοφ περιβάλλοντοσ και τζλοσ ςτθν
προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.
Μζχρι τισ 31/12/2016, ςτο πλαίςιο προκιρυξθσ του Μζτρου 19 του ΡΑΑ, είχαν υποβλθκεί και εγκρικεί 4
ΟΤΔ, που κα υλοποιιςουν Στρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. Θ ςυνειςφορά τουσ ςτουσ επιδιωκόμενουσ
ςτόχουσ αναμζνεται να φανεί μζςα ςτο 2017 οπότε και κα προχωριςουν ςε προκθρφξεισ, ζνταξθ και
υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων. Ζτςι, παρόλο που δεν παρατθρικθκε ςθμαντικι ενεργοποίθςθ ζωσ το
τζλοσ του 2016, το Μζτρο αυτό αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν τοπικι ανάπτυξθ,
ιδιαίτερα μζςω παρεμβάςεων των Κακεςτϊτων 19.2 και 19.3.
Σε ςχζςθ με τισ αλιευτικζσ περιοχζσ, μζςω τθσ προςζγγιςθσ «CLLD» επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων ενίςχυςθσ των περιοχϊν τθσ Κφπρου που παρουςιάηουν ζντονθ δραςτθριότθτα ςτουσ
τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ. Επιδίωξθ τθσ χωρικισ προςζγγιςθσ είναι θ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ αυτϊν των περιοχϊν, εξζλιξθ θ οποία κα ςυμβάλλει ςτθν προςπάκεια αναδιάρκρωςθσ τθσ
οικονομίασ. Βαςικοί ςτόχοι που προωκοφνται ςε αυτζσ τισ περιοχζσ αφοροφν ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ
τοπικισ οικονομίασ, ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων και νζων κζςεων απαςχόλθςθσ, ςτθν ανάδειξθ
φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του παράκτιου περιβάλλοντοσ και ςτθν
προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.
Μζςα ςτο 2016 ζγινε θ προκιρυξθ τθσ πρόςκλθςθσ για υποβολι των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ
από τισ Τοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ Αλιείασ (ΤΟΔΑ). Μζχρι τισ 31/12/2016 είχαν υποβλθκεί και εγκρικεί 3
ΤΟΔΑ που κα υλοποιιςουν Στρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. Τα πρϊτα αποτελζςματα των Στρατθγικϊν
αυτϊν αναμζνεται να φανοφν μζςα ςτο 2017, οπότε και οι αντίςτοιχεσ ΤΟΔΑ κα προχωριςουν ςε
προκθρφξεισ, ζνταξθ και υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων.
Πςον αφορά ςτθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ και τα αςτικά κζντρα των πόλεων τθσ Λευκωςίασ, Λεμεςοφ,
Λάρνακασ και Ράφου, παρότι μζχρι τισ 31/12/2016 δεν υπιρχαν ενταγμζνα ζργα ϊςτε να υπάρχει
αποτφπωμα προσ αξιολόγθςθ, εν τοφτοισ ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι πρόοδοσ υλοποίθςθσ τθσ
Στρατθγικισ ΟΒΑΑ του Διμου Ράφου, αφοφ είχε αρχίςει θ καταςκευι 7 ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων,
τα πλείςτα εκ των οποίων αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο 2017. Στουσ υπόλοιπουσ 3 Διμουσ, θ
υλοποίθςθ βριςκόταν το 2016 ςε αρχικό ςτάδιο και περιλάμβανε κυρίωσ τθν ετοιμαςία
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων για τα προγραμματιηόμενα ζργα και τθν ετοιμαςία των εγγράφων
προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν. Οι πρϊτοι διαγωνιςμοί ςτουσ 3 Διμουσ αναμζνεται να προκθρυχκοφν μζςα
ςτο 2017.
Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ δραςτθριότθτα που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ΕΚΤ και του ΕΡ
«Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι» ςχετικά με τισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ,
για τθν ενεργό ζνταξθ ανζργων ατόμων ευπακϊν κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίηουν αυξθμζνο
κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και φτϊχειασ. Μζςα ςτο 2016 προκθρφχκθκαν τρία ςχζδια χορθγιϊν
υπό τθ μορφι παροχισ κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ, για τθν πρόςλθψθ ατόμων που ανικουν ςε
ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (άτομα με αναπθρία, άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ, άτομα θλικίασ πζραν
των 50 ετϊν). Επίςθσ, ξεκίνθςε θ υλοποίθςθ του ζργου «Δράςεισ Σχολικισ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ –
ΔΑΣΕ», το οποίο ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν
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εκπαίδευςθ και κατ’ επζκταςθ ςτουσ ευάλωτουσ μακθτζσ, όπωσ κι εκείνθ που αφορά ςτθν «Επζκταςθ
τθσ Εφαρμογισ του Νζου Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ τθσ Αναπθρίασ».
Τζλοσ, ςτο πλαίςιο του ΡΑΑ προκθρφχκθκαν τρία Μζτρα με ςθμαντικι επιτυχία, που ζχουν ωσ ςτόχο τθ
διατιρθςθ του πλθκυςμιακοφ ιςτοφ ςε απόκεντρεσ, ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ, που κατεξοχιν
υφίςτανται πλθκυςμιακι αποψίλωςθ.

β) Σχετικά με το άρκρο 15 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) ςθμείο i) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013,
επιςκόπθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων.
Το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςυνειςφζρει ςτθν εν λόγω διάςταςθ μζςω του Μζτρου 19
«Στιριξθ τοπικισ ανάπτυξθσ μζςω Leader», που δίνει ζμφαςθ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ ςτθ βάςθ ενόσ
ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων.
Το Μζτρο 19 ενιςχφει δθμόςια ζργα χαμθλοφ προχπολογιςμοφ, που αποςκοποφν ςτθν παροχι βαςικϊν
υπθρεςιϊν και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ, αλλά και παρεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθ
δθμιουργία ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε τομείσ
πζραν τθσ γεωργίασ. Ρροτεραιότθτα δίνεται ςτθ ςφςταςθ δικτφων ςυνεργαςίασ, ςτθν ανάπτυξθ μικρϊν
επιχειριςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ και ςτθν προςφορά κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
ςτον τοπικό πλθκυςμό.
Το ςυνολικό ποςό που κα διατεκεί για τισ ανάγκεσ του παραπάνω Κακεςτϊτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
περιόδου εφαρμογισ, εκτιμάται ςτα €12,5 εκ.
Στισ αρχζσ του 2016 προκθρφχκθκε το Κακεςτϊσ 19.1 «Ρροπαραςκευαςτικι Υποςτιριξθ» ςυνολικισ
Δθμόςιασ Δαπάνθσ φψουσ €200.000, και εν ςυνεχεία μετά τθν υποδοχι και αξιολόγθςθ των αιτιςεων
υπογράφθκαν ςυμβάςεισ μεταξφ 4 Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ (Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ Λάρνακασ –
Αμμοχϊςτου, Λεμεςοφ, κοινοτιτων περιοχισ Τροόδουσ και Ράφου "Αφροδίτθ") και του Υπουργείου
Γεωργίασ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, ςυνολικισ αξίασ €155.866.
Το Κακεςτϊσ 19.2 «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ των πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ
ανάπτυξθσ», παρόλο που δεν ζχει ενεργοποιθκεί ακόμα, περιλαμβάνει 19 μεταφερόμενα ζργα από τθν
προθγοφμενθ περίοδο, ςυνολικισ νομικισ δζςμευςθσ (Δθμόςια Δαπάνθ) €566.000, εκ των οποίων ζχει
αποπλθρωκεί το 23% (€132.953). Από τα 19 μεταφερόμενα ζργα, είχαν ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 31/12/16
τα 5.
Τον Αφγουςτο του 2016, απεςτάλθ ςτισ ΟΤΔ το Εγχειρίδιο Εφαρμογισ του Κακεςτϊτοσ 19.3
«Ρροετοιμαςία και υλοποίθςθ Ζργων ςυνεργαςίασ των ΟΤΔ», προκειμζνου να ενθμερωκοφν ςχετικά με
τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ ζργων διακρατικισ και
διατοπικισ ςυνεργαςίασ. Ακολοφκθςε, τον Οκτϊβριο 2016, θ προκιρυξθ του Κακεςτϊτοσ, με
προχπολογιςμό €500.000, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτισ ΟΤΔ να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ζωσ το
τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου.
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Στο Κακεςτϊσ 19.4 «Ζξοδα Λειτουργίασ - Συντονιςμόσ τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ», θ
προκιρυξθ ζγινε με προχπολογιςμό €2,5 εκ. με διάρκεια ζωσ το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου.
Ζωσ το τζλοσ του 2016 αποπλθρϊκθκαν δαπάνεσ λειτουργίασ των ΟΤΔ, φψουσ €380.232.
Οι παρεμβάςεισ του Μζτρου 19 αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν τοπικι ανάπτυξθ, κακϊσ
ζωσ το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου προβλζπεται θ δθμιουργία 20 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Κάλαςςα 2014-2020» που
ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, θ υλοποίθςθ τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν
Κοινοτιτων (CLLD), προωκείται μζςω τθσ Ρροτεραιότθτασ τθσ Ζνωςθσ 4 και υλοποιείται από 4 Μζτρα
που αφοροφν:


Ρροπαραςκευαςτικι υποςτιριξθ (Μζτρο 4.1)



Εφαρμογι ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με τθν πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων (Μζτρο
4.2)



Λειτουργία τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με τθν πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων
(Μζτρο 4.3)



Δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ (Μζτρο 4.4).

Στισ 30 Ιουνίου 2016 ζγινε θ προκιρυξθ τθσ πρόςκλθςθσ για υποβολι των ςτρατθγικϊν τοπικισ
ανάπτυξθσ από τισ Τοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ Αλιείασ (ΤΟΔΑ) με προχπολογιςμό €7,0 εκ. και καταλθκτικι
θμερομθνία ςτισ 6 Σεπτεμβρίου 2016. Σκοπόσ τθσ προκιρυξθσ ιταν θ επιλογι των ΤΟΔΑ, τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ τουσ και τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ που κα εφαρμόςουν. Μζςω τθσ πρόςκλθςθσ
υποβλικθκαν 3 ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ από τισ αντίςτοιχεσ ΤΟΔΑ, οι οποίεσ είναι οι ακόλουκεσ:


«Αναπτυξιακι Εταιρεία Λάρνακασ - Αμμοχϊςτου», με προχπολογιςμό €2.362.200



«Αναπτυξιακι Εταιρεία Λεμεςοφ», με προχπολογιςμό €2.311.500



«Αναπτυξιακι Εταιρεία Επαρχίασ Ράφου - Αφροδίτθ», με προχπολογιςμό €2.326.300

Και οι τρεισ ΤΟΔΑ αναμζνεται να υλοποιιςουν ενζργειεσ μζςω του Μζτρου 4.3 (Αρ. 63),
ςυμπεριλαμβανομζνων δαπανϊν λειτουργίασ και ςυντονιςμοφ και του Μζτρου 4.4. (Αρ. 64) με τθν
προκιρυξθ ανάλογων δράςεων από τοπικοφσ φορείσ μζςα ςτο 2017.

γ) Σχετικά με το άρκρο 15 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) ςθμείο i) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013,
επιςκόπθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ολοκλθρωμζνων εδαφικϊν επενδφςεων, κατά περίπτωςθ.
Στο πλαίςιο του ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» προνοοφνται δράςεισ που ςυμβάλουν
ςτθν ολοκλθρωμζνθ εδαφικι ανάπτυξθ ςε αςτικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ
βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. Ππωσ καταγράφεται και ςτθ Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ, οι περιοχζσ που
επιλζγθκαν είναι τα αςτικά κζντρα των πόλεων τθσ Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ και Ράφου. Οι
περιοχζσ αυτζσ αντιμετωπίηουν οξυμζνα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλιματα και
ςθμαντικι υποβάκμιςθ του κτιριακοφ τουσ αποκζματοσ, ενϊ ταυτόχρονα παρουςιάηουν και
λειτουργικισ φφςθσ προβλιματα, όπωσ κζματα πρόςβαςθσ και αςτικισ κινθτικότθτασ.
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Ρροσ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, οι 4 Διμοι προχϊρθςαν ςτθν εκπόνθςθ Στρατθγικϊν
Ολοκλθρωμζνθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΒΑΑ), οι οποίεσ αξιολογικθκαν αρχικά από Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ (Λοφνιοσ 2015) και ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκαν από τθ Διαχειριςτικι Αρχι (Οκτϊβριοσ 2015).
Θ επιλογι των ζργων για υλοποίθςθ των Στρατθγικϊν ΟΒΑΑ γίνεται από τουσ Διμουσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 7(4) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1301/2013.
Μζςω των ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων, οι περιοχζσ αυτζσ κα μπορζςουν να λειτουργιςουν
ωσ πόλοι ανάπτυξθσ, λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, ερευνθτικϊν και
εκπαιδευτικϊν υποδομϊν και ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. Στόχοσ τθσ
ςτρατθγικισ των ΟΒΑΑ είναι θ δθμιουργία πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν
υποδομϊν και μθχανιςμϊν που κα ενιςχφςουν τθν αναπτυξιακι προοπτικι των ιςτορικϊν κζντρων των
αςτικϊν περιοχϊν και κα ςυμβάλλουν ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ.
Το ΕΤΡΑ ςυγχρθματοδοτεί μζςω του ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» μζροσ τθσ
υλοποίθςθσ των Στρατθγικϊν ΟΒΑΑ των 4 Διμων. Τα υπόλοιπα ζργα/δράςεισ που απαιτοφνται για τθν
πλιρθ εφαρμογι των Στρατθγικϊν υλοποιοφνται είτε μζςω ιδίων πόρων των Διμων ι/και μζςω
δανειοδότθςθσ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.
Μζχρι τισ 31/12/2016, είχε παρατθρθκεί ςθμαντικι πρόοδοσ υλοποίθςθσ τθσ Στρατθγικισ ΟΒΑΑ του
Διμου Ράφου, κακϊσ είχαν προκθρυχκεί 4 Ρροςκλιςεισ Υποβολισ Ρροτάςεων για ζργα του, που
αφοροφςαν ςτισ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ 3α, 6γ, 6ε και 7γ. Ραρά το γεγονόσ ότι μζχρι 31/12/16 δεν
είχε ενταχκεί κανζνα ζργο ςτο ΕΡ, τα 7 υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα του Διμου Ράφου βρίςκονταν ςε
προχωρθμζνο ςτάδιο καταςκευισ, τα πλείςτα εκ των οποίων αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο
2017. Στουσ υπόλοιπουσ 3 Διμουσ, θ υλοποίθςθ βριςκόταν το 2016 ςε αρχικό ςτάδιο και περιλάμβανε
κυρίωσ τθν ετοιμαςία καταςκευαςτικϊν ςχεδίων για τα προγραμματιηόμενα ζργα και τθν ετοιμαςία των
εγγράφων προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν. Οι πρϊτοι διαγωνιςμοί ςτουσ 3 Διμουσ αναμζνεται να
προκθρυχκοφν μζςα ςτο 2017.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζχρι το τζλοσ του 2016 είχαν πραγματοποιθκεί επιλζξιμεσ δθμόςιεσ δαπάνεσ
φψουσ €23,7 εκ. ςτα υποψιφια προσ ζνταξθ ζργα που αφοροφν τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ.
Συγκεκριμζνα, €12,1 εκ. αφοροφςαν δαπάνεσ ζργων του Διμου Ράφου, €11,3 εκ. ζργα του Διμου
Λευκωςίασ και €0,3 εκ. ζργα των Διμων Λεμεςοφ και Λάρνακασ.
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ Αποτελζςματοσ και Εκροϊν του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα και
Αειφόροσ Ανάπτυξθ» που αφοροφν τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ τελοφν υπό ανακεϊρθςθ, μετά τθν
ζγκριςθ των Στρατθγικϊν Ολοκλθρωμζνθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ των τεςςάρων αςτικϊν
κζντρων. Θ ανακεϊρθςθ του Άξονα κα τεκεί ςε ιςχφ μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ του
ΕΡ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (αναμζνεται τζλοσ 2017).

δ) Σχετικά με το άρκρο 15 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) ςθμείο ii) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013,
κατά περίπτωςθ, επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ των μακροπεριφερειακϊν ςτρατθγικϊν και των
ςτρατθγικϊν για τισ καλάςςιεσ λεκάνεσ.
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Θ Κφπροσ δεν ςυμμετζχει ςτο παρόν ςτάδιο ςε προγράμματα μακροπεριφερειακϊν ςτρατθγικϊν ι
ςτρατθγικϊν για τισ καλάςςιεσ λεκάνεσ.

ε) Σχετικά με το άρκρο 15 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) ςθμείο iii) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013,
κατά περίπτωςθ, επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ
των αναγκϊν των γεωγραφικϊν περιοχϊν που πλιττονται κατ' εξοχιν από τθ φτϊχεια ι των
ςτοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίηουν τον υψθλότερο κίνδυνο διακρίςεων ι κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ.
— Περιγραφι των μζτρων που λιφκθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν αναγκϊν των
γεωγραφικϊν περιοχϊν που πλιττονται κατ' εξοχιν από τθ φτϊχεια ι των ςτοχευόμενων ομάδων
που αντιμετωπίηουν τον υψθλότερο κίνδυνο διακρίςεων ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
— Περιγραφι των αποτελεςμάτων που επιτεφχκθκαν όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν
των εν λόγω γεωγραφικϊν περιοχϊν/ςτοχευόμενων ομάδων.
Στθν Κφπρο εντοπίηονται μικροί κφλακεσ με ιδιαίτερα αυξθμζνθ ανεργία και ζντονθ πλθκυςμιακι
ςυγκζντρωςθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ με υψθλό κίνδυνο αποκλειςμοφ, κυρίωσ ςτα αςτικά κζντρα
(Διμοι Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ και Ράφου), ωςτόςο δεν μποροφν να προςδιοριςκοφν χωρικά,
λόγω ζλλειψθσ ςχετικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Σε τζτοιεσ ομάδεσ, με υψθλι επικινδυνότθτα διακρίςεων ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ανικουν τα
άνεργα και μακροχρόνια άνεργα άτομα, οι φτωχοί εργαηόμενοι, οι άςτεγοι, οι μετανάςτεσ και υπικοοι
τρίτων χωρϊν, τα άτομα με αναπθρία, οι φυλακιςμζνοι/αποφυλακιςμζνοι, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά,
τα άτομα με χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ κλπ. Το ποςοςτό πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο φτϊχειασ ι
κοινωνικό αποκλειςμό ςτθν Κφπρο το 2013 ανιλκε ςε 27,8% (ιτοι 240.000 άτομα), το 2015 ςε 28,9%,
ενϊ ο εκνικόσ ςτόχοσ που ζχει τεκεί για το 2020 είναι το ποςοςτό αυτό να μειωκεί ςτο 19,3%.
Για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων, προκφπτει θ ανάγκθ αφξθςθσ τθσ
απαςχόλθςθσ των ομάδων υψθλοφ κινδφνου φτϊχειασ με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ, για τθν
απαςχόλθςθ ατόμων ευάλωτων ομάδων και για τθν εργαςιακι αποκατάςταςθ/ενεργοποίθςθ
ευάλωτων ομάδων που ςτθρίηονται από προνοιακά επιδόματα. Ρρόςκετα, προκφπτει θ ανάγκθ
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, περιλαμβανομζνων Ατόμων με Αναπθρία
(ΑμεΑ), κακϊσ και ευάλωτων ομάδων μακθτϊν, που αντιμετωπίηουν κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
και διακρίςεων.
Με δεδομζνο ότι οι γεωγραφικζσ περιοχζσ που πλιττονται κυρίωσ από τθ φτϊχεια, τισ διακρίςεισ και
τον κοινωνικό αποκλειςμό είναι οι αςτικζσ περιοχζσ, θ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων
εντάςςεται ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο χωρικισ ανάπτυξθσ, τθν Ολοκλθρωμζνθ Βιϊςιμθ Αςτικι
Ανάπτυξθ (ΟΒΑΑ), που ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ, ςτο πλαίςιο του ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και
Αειφόροσ Ανάπτυξθ (ΑΑΑ). Για αντιμετϊπιςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτα αςτικά κζντρα, οι
προαναφερκζντεσ Διμοι κλικθκαν να ετοιμάςουν Στρατθγικζσ ΟΒΑΑ, οι οποίεσ εγκρίκθκαν από τθ
Διαχειριςτικι Αρχι τον Οκτϊβριο του 2015, και περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα
των Διμων:
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Διμοσ Λευκωςίασ – το ελεφκερο τμιμα τθσ Κεντρικισ Ρεριοχισ, όπου εντοπίηονται δυςμενείσ
δθμογραφικοί δείκτεσ και ςθμαντικόσ αρικμόσ ευπακϊν –ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ,
αυξθμζνο ποςοςτό πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο φτϊχειασ και μεταναςτϊν, χαμθλό ποςοςτό
απαςχόλθςθσ των νζων και υψθλό ποςοςτό ανεργίασ.



Διμοσ Λάρνακασ – το τμιμα που κακορίηεται ωσ Ρεριοχι Αςτικοφ Κζντρου ςτο Τοπικό Σχζδιο
Λάρνακασ, που χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερα χαμθλό ποςοςτό οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ
(7% ζναντι 48% ςτο ςφνολο του Διμου), υψθλό ποςοςτό λθπτϊν βοικειασ από τισ κοινωνικζσ
δομζσ (16% ζναντι 3% ςτο ςφνολο του Διμου), υψθλό ποςοςτό μονογονεϊκϊν νοικοκυριϊν και
υψθλι ςυγκζντρωςθ αλλοδαπϊν (52% του ςυνόλου του πλθκυςμοφ).



Διμοσ Λεμεςοφ – υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ του αςτικοφ κζντρου τθσ Λεμεςοφ που
χαρακτθρίηεται από υψθλά ποςοςτά ανεργίασ (50% υψθλότερθ του εκνικοφ μζςου όρου),
υψθλό επίπεδο ανεργίασ μακράσ διάρκειασ, υψθλό επίπεδο φτϊχειασ και αποκλειςμοφ, χαμθλό
επίπεδο εκπαίδευςθσ, κοινωνικό εγκλειςμό ευπακϊν ομάδων (ιδιαίτερα των μουςουλμάνων
γυναικϊν), φαινόμενα υψθλισ χριςθσ ψυχοτροπικϊν (θρεμιςτικϊν) φαρμάκων και
αυτοκτονιϊν, ςθμαντικζσ ελλείψεισ ικανοτιτων – δεξιοτιτων, υψθλά ποςοςτά φαινομζνου
εγκατάλειψθσ του ςχολείου και ςχετικοφ αναλφαβθτιςμοφ.



Διμοσ Ράφου - το ςφνολο του αςτικοφ κζντρου ςτο οποίο περιλαμβάνονται περιοχζσ με υψθλό
επίπεδο γιρανςθσ, φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, λόγω τθσ εκτεταμζνθσ οικονομικισ
κρίςθσ, ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα αυξθμζνα κροφςματα
φτϊχειασ και περιοχζσ αςτικισ απαξίωςθσ-υποβάκμιςθσ.

Στο πλαίςιο τθσ Επ. Ρρ. 9β, του Άξονα 6 του ΕΡ ΑΑΑ, δίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ
ειδικϊν αναγκϊν των ευπακϊν-ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζντρα, όπωσ είναι τα
άνεργα και μακροχρόνια άνεργα άτομα, οι φτωχοί εργαηόμενοι, οι άςτεγοι, οι μετανάςτεσ και υπικοοι
τρίτων χωρϊν, τα ΑμεΑ κ.λπ. Μζχρι τισ 31/12/16, οι ςχετικζσ δράςεισ όλων των Στρατθγικϊν ΟΒΑΑ
βρίςκονταν ςτθ φάςθ τθσ ωρίμανςθσ.
Ρζραν των δράςεων ςτθν Επ. Ρρ. 9β, το ςφνολο των ζργων που προγραμματίηονται να υλοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ των Στρατθγικϊν ΟΒΑΑ αναμζνεται να βελτιϊςουν ςθμαντικά το δομθμζνο και
επιχειρθματικό περιβάλλον, τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και γενικότερα τθν ποιότθτα ηωισ του πλθκυςμοφ
των υποβακμιςμζνων αυτϊν περιοχϊν.
Συμπλθρωματικά με το ΕΤΡΑ, οι προκλιςεισ αυτζσ αντιμετωπίηονται και από το ΕΚΤ, μζςω του Άξονα 3
του ΕΡ Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι (ΑΑΡΚΣ), που ςυνδυάηει ολοκλθρωμζνεσ
παρεμβάςεισ για τθν ενεργό ζνταξθ ανζργων ατόμων ευπακϊν κοινωνικά ομάδων, που αντιμετωπίηουν
αυξθμζνο κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και φτϊχειασ:


Τον Οκτϊβριο 2016 προκθρφχκθκαν 3 Σχζδια Χορθγιϊν για παροχι κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ,
για πρόςλθψθ ατόμων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (ΑμεΑ, άτομα με χρόνιεσ
πακιςεισ, άτομα θλικίασ πζραν των 50 ετϊν) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ €7,2 εκ. Μζχρι τισ
31/12/16 είχαν υποβλθκεί ςυνολικά 441 αιτιςεισ. Σθμειϊνεται ότι, για τθν εξάντλθςθ του
διακζςιμου προχπολογιςμοφ των Σχεδίων δόκθκε παράταςθ υποβολισ αιτιςεων μζχρι 31/03/17
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για τα Σχζδια που αφοροφν τα άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ και τα ΑμεΑ, ενϊ για το Σχζδιο που
αφορά τα άτομα πζραν των 50 ετϊν εκδόκθκε νζα πρόςκλθςθ τον Απρίλιο 2017.


Επίςθσ, ξεκίνθςε θ υλοποίθςθ του ζργου «Δράςεισ Σχολικισ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ–ΔΑΣΕ», που
ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και
κατ’ επζκταςθ ςτουσ ευάλωτουσ μακθτζσ. Ειδικότερα, άρχιςαν να υλοποιοφνται δράςεισ που
αφοροφν ςτθ διδαςκαλία των προγραμμάτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και ενιςχυτικισ
διδαςκαλίασ, ενϊ ςφντομα αναμζνεται να αρχίςει θ λειτουργία των Κζντρων Ρλθροφόρθςθσ και
Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ.



Ρρόςκετα, ξεκίνθςε θ υλοποίθςθ του ζργου «Επζκταςθ τθσ Εφαρμογισ του Νζου Συςτιματοσ
Αξιολόγθςθσ τθσ Αναπθρίασ», ςτο πλαίςιο του οποίου κα λειτουργιςουν 3 Κζντρα αξιολόγθςθσ, τα
οποία κα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των ΑμεΑ ςε Ραγκφπρια Βάςθ. Κατά το 2016 ολοκλθρϊκθκαν οι
διαδικαςίεσ αγοράσ υπθρεςιϊν από Λατροφσ, Επαγγελματίεσ Υγείασ και Αποκατάςταςθσ και
Ψυχολόγουσ, που κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ωσ αξιολογθτζσ. Επίςθσ, εξαςφαλίςτθκαν
χϊροι ςτζγαςθσ και ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ των Κζντρων Αξιολόγθςθσ ςτθ Λεμεςό και Λευκωςία
και πραγματοποιικθκε προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Μζχρι τισ 31/12/16 είχαν
πραγματοποιθκεί 3.918 αξιολογιςεισ.



Εκπονικθκε μελζτθ για τον κακοριςμό του πλαιςίου εφαρμογισ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ςτθν
Κφπρο.

Θ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων του ΕΡ ΑΑΡΚΣ ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, αποτελεί αντικείμενο κεματικισ
αξιολόγθςθσ που κα διενεργθκεί το 2020.

ςτ) Σχετικά με το άρκρο 15 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) ςθμείο iv) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1303/2013, κατά περίπτωςθ, επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ προςζγγιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των
δθμογραφικϊν προκλιςεων των περιοχϊν που πλιττονται από ςοβαρά και μόνιμα φυςικά ι
δθμογραφικά προβλιματα.
Ωσ περιοχζσ με ςοβαρά φυςικά και δθμογραφικά μειονεκτιματα για τα μεγζκθ τθσ Κφπρου, ςφμφωνα
με τθ ΣΕΣ, ζχουν προςδιοριςκεί οι περιοχζσ τθσ υπαίκρου και ςυγκεκριμζνα οι ορεινζσ περιοχζσ, οι
οποίεσ παρουςιάηουν ςυγκριτικά τθ χαμθλότερθ δθμογραφικι ςφνκεςθ κακϊσ και τα ςοβαρότερα
προβλιματα αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ.
Το ΡΑΑ ζχει αφιερωμζνο ειδικό Μζτρο για τισ περιοχζσ με φυςικά ι άλλα μειονεκτιματα. Ρρόκειται για
το Μζτρο 13 "Ρλθρωμζσ ςε Ρεριοχζσ με Φυςικά ι άλλα Μειονεκτιματα", που εφαρμόηεται ςε πολυετι
βάςθ. Με το Μζτρο αυτό εφαρμόηεται κακεςτϊσ ενίςχυςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςε
μειονεκτικζσ περιοχζσ (ορεινζσ περιοχζσ, περιοχζσ με φυςικά μειονεκτιματα και περιοχζσ με ειδικά
μειονεκτιματα), για αντιςτάκμιςθ μζρουσ των οικονομικϊν απωλειϊν που προκφπτουν κατά τθν
άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Ρροκθρφχκθκε το 2016 με προχπολογιςμό
€38 εκ. μαηί με τθν ενιαία αίτθςθ εκταρικϊν επιδοτιςεων και παραλιφκθκαν 24.297 αιτιςεισ. Εντόσ
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του ζτουσ πραγματοποιικθκαν πλθρωμζσ τόςο για αιτιςεισ που υποβλικθκαν το 2015, όςο και το 2016
και ιταν φψουσ €14,7 εκ.
Συμπλθρωματικά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των δθμογραφικϊν προβλθμάτων των
περιοχϊν τθσ υπαίκρου λειτουργοφν και οι παρεμβάςεισ του Μζτρου 6 «Ενίςχυςθ πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ νζων γεωργϊν» του ΡΑΑ, που παρζχει οικονομικι ςτιριξθ για τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ
νζων, άνω των 18 και κάτω των 40 ετϊν, ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Στόχοσ είναι θ ενκάρρυνςθ νζων να
δραςτθριοποιθκοφν ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και κατά ςυνζπεια ςτθν φπαικρο. Στο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ
προκιρυξθσ, ςυνολικοφ Ρ/Υ €3,5 εκ. (50% των διακζςιμων πόρων του Μζτρου), υποβλικθκαν 270
αιτιςεισ (αιτθκζν ποςό €5,4 εκ.), των οποίων θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων είναι ςε εξζλιξθ.
Το ςφνολο ςχεδόν των νζων που εκδιλωςαν ενδιαφζρον υπζβαλε αίτθςθ και ςτο Κακεςτϊσ 4.1 του
ΡΑΑ, που αφορά τισ επενδφςεισ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Στο Μζτρο αυτό ζχουν μεταφερκεί και
δεςμεφςεισ που είχαν αναλθφκεί ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ προκιρυξθσ του αντίςτοιχου Μζτρου του
ΡΑΑ 2007-2013. Ειδικότερα, το 2016 ολοκλθρϊκθκαν 14 εγκεκριμζνα ςτο ΡΑΑ 2007-2013 Σχζδια νζων
γεωργϊν (11 ανδρϊν και 3 γυναικϊν), με πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ φψουσ €195.000.
Τα ανωτζρω Μζτρα ζχουν άμεςθ και ςθμαντικι ςυμβολι ςτθ διατιρθςθ του πλθκυςμιακοφ ιςτοφ ςε
απόκεντρεσ, ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ, που κατεξοχιν υφίςτανται πλθκυςμιακι αποψίλωςθ.
Συμπλθρωματικά ςυνειςφζρουν βεβαίωσ και άλλεσ παρεμβάςεισ, όπωσ είναι τα
επενδυτικά/επιχειρθματικά Μζτρα (Μ4.1, Μ4.2), διατθρϊντασ και ενιςχφοντασ τθν παραγωγικι βάςθ,
κακϊσ και τα Μζτρα που ενιςχφουν τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ και τον οικιςτικό ιςτό ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ (Μ7 και Μ19), προςφζροντασ ςτον πλθκυςμό ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο ηωισ.
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6. ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ, ΤΑ ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΛΘΦΘΘΚΑΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΙΗΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΔΕΤ15
Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των 4 Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων (ΕΡ) των ΕΔΕΤ, ζχει δοκεί ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ εκείνων των δομϊν, που εμπλζκονται
ςτθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο των παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει εμπειρία ςε ςχζςθ με όςα
υλοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. Ραράλλθλα, επιδιϊκεται θ διαςφάλιςθ
τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ΕΡ, κακϊσ και θ διακεςιμότθτα των
ανκρϊπινων πόρων τόςο των Ενδιάμεςων Φορζων όςο και των Φορζων Υλοποίθςθσ, παρά τθ μείωςθ
του αρικμοφ των ςτελεχϊν του Δθμόςιου Τομζα. Ανάλογα ζχουν ςχεδιαςτεί και οι αναγκαίεσ αλλαγζσ
ςτα Συςτιματα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) των ΕΡ, τόςο λόγω του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ
ΕΕ όςο και για περαιτζρω εξορκολογιςμό τουσ.
Δομζσ
Ο οριςμόσ των Αρχϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου των ΕΡ των Ταμείων τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ και του
ΕΤΚΑ, ο οποίοσ αποτελοφςε και προχπόκεςθ για τθν αποςτολι του πρϊτου αιτιματοσ πλθρωμισ ςτθν
ΕΕ, εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμό 79.735 Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου ςτισ 17/11/15 και
ολοκλθρϊκθκε με τθν ζκδοςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από τθν Αρχι Ελζγχου ςτισ 23/5/2016.
Αναφορικά με το ΕΓΤΑΑ, ζχει οριςτεί ωσ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΡΑΑ) το Υπουργείο Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, το οποίο εκτελεί τισ
αρμοδιότθτεσ που προκφπτουν από το άρκρο 66 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1305/2013. Επίςθσ, ζχει
οριςτεί ωσ διαπιςτευμζνοσ οργανιςμόσ πλθρωμϊν, βάςει του άρκρου 7 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
1306/2013, ο Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Αγροτικϊν Ρλθρωμϊν (ΚΟΑΡ). Οι δφο αυτοί οριςμοί εγκρίκθκαν
με Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου με αρικμό 80.595 και θμερομθνία 27/4/16.
Με ςτόχο τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθ μείωςθ των παράλλθλων επιπζδων ελζγχου από
πολλοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο του ΣΔΕ, προωκικθκε θ ςυγκζντρωςθ των διαδικαςιϊν ςε φορείσ με τθν
αντίςτοιχθ κατάρτιςθ, εμπειρία και ςτελζχωςθ. Ζτςι, βάςει των προνοιϊν του Άρκρου 123(6) του Καν.
1303/2013 και ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου με αρικμό 79.735 και
θμερομθνία 17/11/15, το Γενικό Λογιςτιριο ορίςτθκε ωσ Φορζασ Επαλθκεφςεων Δαπανϊν, ζχοντασ τθν
αρμοδιότθτα για τθ διενζργεια διοικθτικϊν επαλθκεφςεων των δαπανϊν για όλα τα ζργα Δθμοςίων
Συμβάςεων των ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και
Κοινωνικι Συνοχι και Κάλαςςα. Θ αρμοδιότθτα για τθ διενζργεια Τεχνικϊν Επαλθκεφςεων παραμζνει
ςτουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ.
Ανκρϊπινο Δυναμικό
Θ λιψθ μζτρων για βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των εμπλεκόμενων φορζων, ζχει αρχίςει με
καταρχιν χρθματοδότθςθ από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό. Σθμειϊνεται ότι ακολουκοφνται όλεσ οι
απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ, μζτρα, εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ, κακϊσ και πρόνοιεσ των ςχετικϊν

15

Σφμφωνα με το άρκρο 52 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο ςτ) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013
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Ενωςιακϊν Κανονιςμϊν για τα ΕΔΕΤ, ϊςτε οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται να είναι επιλζξιμεσ για
ςυγχρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια τθσ Τεχνικισ Βοικειασ
Στο πλαίςιο αυτό ενιςχφκθκε θ ςτελζχωςθ των Ενδιάμεςων Φορζων μζςω τθσ διαδικαςίασ διοικθτικϊν
αλλαγϊν (μεταφορά/ απόςπαςθ προςωπικοφ). Ραράλλθλα, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ
αποτελεςματικότερθσ υλοποίθςθσ των ΕΡ και τθσ ενίςχυςθσ των Ενδιάμεςων Φορζων Σχεδίων
Χορθγιϊν ςτθ διεξαγωγι των απαραίτθτων ελζγχων κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων,
διευρφνκθκε θ δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, ςε ζργα όπου
απαιτείται ιδιαίτερθ τεχνογνωςία. Αναφορικά με τα προγράμματα χρθματοδότθςθσ ζργων ζρευνασ,
τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ γίνεται ευρεία χριςθ εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων, για τθν
αξιολόγθςθ προτάςεων και τθν επιςτθμονικι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των αποτελεςμάτων των ζργων
κατά τθν ολοκλιρωςι τουσ, με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςτιριξθσ μικρισ κλίμακασ, όπου
πραγματοποιείται εςωτερικι αξιολόγθςθ προτάςεων ςτθ βάςθ τθσ επιλεξιμότθτάσ τουσ. Αντίςτοιχα, το
Τμιμα Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςφμφωνα με τισ
πρόνοιεσ του Νόμου Ν. (70(Λ)/2016) για τθ φκμιςθ τθσ απαςχόλθςθσ εργοδοτουμζνων αορίςτου και
εργοδοτουμζνων οριςμζνου χρόνου ςτθ Δθμόςια Υπθρεςία, ζχει λάβει ζγκριςθ από τον Υπουργό
Οικονομικϊν για τθν απαςχόλθςθ 30 ατόμων, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ζργου για ενίςχυςθ τθσ
Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ. Ραράλλθλα, το Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και
Τουριςμοφ, ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Σχεδίων Χορθγιϊν, κα καλφψει μζςω τθσ Τεχνικισ Βοικειασ τισ
υπερωρίεσ λειτουργϊν του Υπουργείου που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ Σχεδίων Χορθγιϊν, ενϊ
παράλλθλα αναμζνεται να προχωριςει και ςτθν αγορά υπθρεςιϊν. Σθμειϊνεται ότι χριςθ εξωτερικισ
βοικειασ ζχει ιδθ γίνει για τθν υποςτιριξθ τθσ αξιολόγθςθσ επιμζρουσ Κακεςτϊτων του ΡΑΑ, για τα
οποία ζχει εκδθλωκεί αυξθμζνοσ όγκοσ ενδιαφζροντοσ (π.χ. Κακεςτϊσ 4.2 - Επενδφςεισ μεταποίθςθσ),
ενϊ αντίςτοιχθ πρόνοια προβλζπεται για Δράςεισ και Κακεςτϊτα υψθλϊν απαιτιςεων και
πολυπλοκότθτασ (βλζπε Μζτρο 16 - Συνεργαςία).
Μζχρι ςτιγμισ δεν υπιρξε ανάγκθ για αγορά υπθρεςιϊν από εμπειρογνϊμονεσ για τθν αξιολόγθςθ
Μεγάλων Ζργων.
Σε ό,τι αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ Αρχισ Ελζγχου μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό
τομζα, ςτο παρόν ςτάδιο ετοιμάηονται τα ζγγραφα για τθν προκιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ
αγοράσ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν, μζςω τθσ υπογραφισ Συμφωνίασ Ρλαίςιο, ο οποίοσ εκτιμάται ότι κα
προκθρυχτεί πριν το τζλοσ του 2017.
Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν
Ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, των Ενδιάμεςων
Φορζων και των Δικαιοφχων ςε κζματα διοίκθςθσ, διαδικαςιϊν και διαχείριςθσ ζργων και Σχεδίων
Χορθγιϊν, αλλά και ςε ειδικότερα κζματα που άπτονται των ζργων/δράςεων που υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο του κάκε ΕΡ και των διαδικαςιϊν ςτισ οποίεσ εντοπίηονται αδυναμίεσ μζςω των ευρθμάτων
επαλθκεφςεων και ελζγχων.
Στο πλαίςιο αυτό πραγματοποιικθκαν:
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εκπαιδευτικά ςεμινάρια για το ΟΡΣ, με τθ ςυμμετοχι Ενδιάμεςων Φορζων, Δικαιοφχων και
λειτουργϊν τθσ ΔΑ



εκπαιδευτικά ςεμινάρια Στελεχϊν Ενδιάμεςων Φορζων Δθμοςίων Συμβάςεων και Σχεδίων
Χορθγιϊν ςχετικά με το νζο Κανονιςτικό Ρλαίςιο και τισ νζεσ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ και Ελζγχου (Κανονιςμοί 2014-2020, Ζγγραφα και Οργάνωςθ ΣΔΕ, επιλογι, ζγκριςθ
και παρακολοφκθςθ Ζργων ΔΣ και ΣΧ, Επαλθκεφςεισ Ζργων – Χειριςμόσ παρατυπιϊν, Ζργα που
παράγουν Ζςοδα, Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ, Εποπτεία κακθκόντων που εκχωροφνται ςε ΕΦ,
Τιρθςθ Μικροδεδομζνων Συμμετεχόντων ςε ζργα ΕΚΤ, Χρθματοροζσ, Καταπολζμθςθ Απάτθσ
και Διαχείριςθ Κινδφνων, Διαχείριςθ Ρρογράμματοσ). Ειδικι προςζγγιςθ ςτισ εν λόγω
ενθμερϊςεισ και εκπαιδεφςεισ αφοροφςε ςτα κζματα διαχείριςθσ των ζργων των Στρατθγικϊν
Ολοκλθρωμζνθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των
Διμων ςτθ διαχείριςθ των ζργων Δθμοςίων Συμβάςεων.



ςεμινάρια και εκπαιδεφςεισ λειτουργϊν τθσ ΔΑ ςτο εξωτερικό ςχετικά με τθν Ρολιτικι Συνοχισ,
τθ λειτουργία των ΕΔΕΤ, τθν ΡΑΝ κ.ά.

Ειδικά ςτο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ, πραγματοποιικθκαν ετιςιεσ ςυναντιςεισ/θμερίδεσ για τθν αξιολόγθςθ
και παρακολοφκθςθ (Focus Group για τθν αξιολόγθςθ) του ΡΑΑ, ενϊ ςχεδιάηεται αντίςτοιχο
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν των Μονάδων Εφαρμογισ για κζματα Διαχείριςθσ των Δθμοςίων
Συμβάςεων.
Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΠΣ)
Ρραγματοποιικθκε αναπροςαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των Ταμείων τθσ
Ρολιτικισ Συνοχισ και του ΕΤΚΑ, ζτςι ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτό τόςο οι αλλαγζσ που αφοροφςαν
ςτον προγραμματιςμό των ΕΡ όςο και οι αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (θ προςωρινι
παραλαβι του ΟΡΣ ζγινε τον Οκτϊβριο 2016).
Ραράλλθλα, υπάρχει πρόνοια και ζχουν δοκεί οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ ςτουσ ΕΦ για διαςφνδεςθ των
πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το ΟΡΣ. Στο παρόν ςτάδιο τόςο το ΛΡΕ όςο και το ΥΕΕΒΤ είναι ςτθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ/υλοποίθςθσ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων, τα οποία κα
διαςυνδζονται με το ΟΡΣ. Αντίςτοιχθ πρόνοια διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ του ΟΡΣ με άλλα
Ρλθροφοριακά Συςτιματα τρίτων υπάρχει αλλά δεν ζχει ακόμθ ενεργοποιθκεί. Σε ό,τι αφορά ςτθν
άντλθςθ των μικροδεδομζνων (δεδομζνα για μεμονωμζνουσ ςυμμετζχοντεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 125(2δ) του Καν. 1303/2013), προβλζπεται θ μεταφορά των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςε
θλεκτρονικι μορφι από το Τμιμα Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων ςτο ΟΡΣ.
Ειδικά για το ΕΓΤΑΑ, το Σεπτζμβρθ 2016 υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ του ΚΟΑΡ και εξωτερικοφ
αναδόχου, για παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των λογιςμικϊν
εφαρμογϊν του ΡΑΑ. Θ ςφμβαςθ προβλζπει τθν ανάπτυξθ λογιςμικϊν εφαρμογϊν, που καλφπτουν τισ
λειτουργίεσ υποδοχισ και καταχϊρθςθσ των αιτιςεων των Δικαιοφχων του ΡΑΑ, των διοικθτικϊν και
επιτόπιων ελζγχων των αιτιςεων, πλθρωμϊν, ενςτάςεων, καταχϊρθςθσ παρατυπιϊν και επιβολισ
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ποινϊν, κακϊσ και τθσ εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ. Θ ςφμβαςθ
καλφπτει 18 Μζτρα/Κακεςτϊτα του ΡΑΑ, κακϊσ και το ςφνολο των δεικτϊν του Ρρογράμματοσ.
Λοιπά μζτρα
Σθμαντικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των
ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων διαδραματίηουν οι ςυναντιςεισ ςυντονιςμοφ τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ με Ενδιάμεςουσ Φορείσ και άλλουσ φορείσ, που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν επαλικευςθ και τον
ζλεγχο των ΕΡ. Μζςω των ςυναντιςεων που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε επίπεδο Γενικϊν Διευκυντϊν
αλλά και ςε επίπεδο Υπουργϊν κάποιεσ φορζσ, προωκείται θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν, θ
μεταφορά καλϊν πρακτικϊν και θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ι/και κινδφνων που
ενδεχομζνωσ να προκφψουν κατά τθν υλοποίθςθ των ΕΡ.
Στο πλαίςιο εφαρμογισ αποτελεςματικϊν μζτρων για τον εντοπιςμό ζργων με αυξθμζνουσ κινδφνουσ,
ενίςχυςθσ των διαδικαςιϊν επαλθκεφςεων και καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ, θ Κφπροσ χρθςιμοποιεί το
εργαλείο αξιολόγθςθσ κινδφνων απάτθσ – Risk assessment tool. Το εργαλείο ARACHNE που πρότεινε θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ, αξιολογικθκε και αποφαςίςτθκε να μθ
χρθςιμοποιθκεί κατά τθν παροφςα φάςθ, ενϊ κα αξιολογθκεί και ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο αν είναι
εφικτι θ χριςθ του.
Σθμειϊνεται ότι το Μάιο του 2016 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων
του ΣΔΕ με πρωτοβουλία τθσ ΔΑ, ςτθν οποία ζγινε προκαταρκτικι αξιολόγθςθ κινδφνων απάτθσ, βάςει
τθσ οποίασ ετοιμάςτθκε ζνασ ενδεικτικόσ πίνακασ καταγραφισ διαφόρων κινδφνων, που κα μποροφςαν
να προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020.
Θ Διαχειριςτικι Αρχι είναι ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ Ομάδασ Αξιολόγθςθσ Κινδφνων Απάτθσ για όλα
τα ΕΡ, αρμοδιότθτα τθσ οποίασ κα είναι θ διενζργεια αξιολογιςεων των κινδφνων απάτθσ κατά τθν
εφαρμογι των διαδικαςιϊν του ΣΔΕ, θ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων για το ςκοπό αυτό, θ
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ ςχετικϊν μζτρων και θ εκπαίδευςθ/ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ
τθσ ΔΑ και των ΕΦ ςε κζματα καταπολζμθςθσ απάτθσ.
Ειδικά για τισ ανάγκεσ βελτίωςθσ των διοικθτικϊν ικανοτιτων των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ και
υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, λαμβάνονται ςειρά μζτρων όπωσ θ:


κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ςτελεχϊν των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν εξοικείωςι τουσ
με το νζο διαχειριςτικό πλαίςιο, τθν ενδυνάμωςθ και τθν πραγμάτωςθ του ρόλου τουσ ωσ ΕΦ.



απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και κατάργθςθ ενδιάμεςων ςταδίων αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ
των επενδυτικϊν προτάςεων, που εντάςςονται ςε ςτρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με
πρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων, κακϊσ και ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των Ομάδων Τοπικισ
Δράςθσ (ΟΤΔ), μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςτελζχωςισ τουσ και τθν παροχι εξειδικευμζνθσ
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ.
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7. ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΛΘΦΘΘΚΑΝ ΚΑΙ ΡΟΟΔΟΣ ΡΟΥ ΕΡΙΤΕΥΧΘΘΚΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΤΘ ΜΕΙΩΣΘ
ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 16
Θ απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθν εφαρμογι των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΕΡ)
και θ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ για τουσ δικαιοφχουσ, αφορά ςε ςειρά ενεργειϊν που
αναλαμβάνονται τόςο κατά το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ, υποβολισ και επιλογισ των
ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων όςο και κατά το ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ τουσ.
Ειδικότερα, το 2016 καταρτίςτθκαν εγκφκλιοι ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων των διαφόρων
αρχϊν και φορζων που εμπλζκονται ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) των ΕΡ που
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Ταμεία τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ και το ΕΤΚΑ. Συγκεκριμζνα, ζχουν εκδοκεί
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για 1) τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ζργων που εκτελοφνται με Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
ι υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των Σχεδίων Χορθγιϊν, 2) τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ, 3) τον υπολογιςμό
του επιλζξιμου για ςυγχρθματοδότθςθ κόςτουσ των ζργων που παράγουν κακαρά ζςοδα, 4) τισ
χρθματοροζσ των ζργων, 5) τθν τιρθςθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου, 6) τισ διαδικαςίεσ
επαλθκεφςεων, 7) τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ των ζργων και Σχεδίων Χορθγιϊν και 8) τθν
ενθμζρωςθ και το χειριςμό παρατυπιϊν που προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ των ΕΡ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ πορείασ υλοποίθςθσ των ΕΡ.
Ραράλλθλα, εκδόκθκαν εγκφκλιοι και εγχειρίδια ςχετικά με το θλεκτρονικό ςφςτθμα εγγραφισ και
αποκικευςθσ δεδομζνων για κάκε ζργο (ΟΡΣ), τα οποία τζκθκαν ςτθ διάκεςθ τθσ Αρχισ Ελζγχου προσ
αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ οποία αποτελοφςε και προχπόκεςθ για
τθν αποςτολι του πρϊτου αιτιματοσ πλθρωμισ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ολοκλθρϊκθκε με τθν
ζκδοςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από τθν Αρχι Ελζγχου ςτισ 23/5/2016.
Αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) εκδόκθκαν αναλυτικοί Οδθγοί
των Ρροςκλιςεων υποβολισ αιτιςεων των Δικαιοφχων και Εγχειρίδια Εφαρμογισ Διαδικαςιϊν των
ενιςχφςεων. Δεδομζνου ότι κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο παρουςιάςτθκε το
πρόβλθμα τθσ μθ ορκισ διλωςθσ των εκτάςεων, ςφμφωνα με τθ βάςθ δεδομζνων Land Parcel
Information System (LPIS), εφαρμόςτθκε για τθν επίλυςι του ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ
των αιτθτϊν, θ οποία γίνεται ςφμφωνα με τα πλζον επίκαιρα ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων LPIS του
Κυπριακοφ Οργανιςμοφ Αγροτικϊν Ρλθρωμϊν. Επιπλζον, λόγω τθσ πλιρουσ αυτοματοποίθςθσ του
ςυςτιματοσ υποβολισ αιτιςεων, θ πλθροφόρθςθ αυτι είναι ανά πάςα ςτιγμι διακζςιμθ για όλουσ
τουσ χριςτεσ.
Σε λειτουργικό επίπεδο, ζχει ολοκλθρωκεί θ αναβάκμιςθ του ΟΡΣ με βάςθ τόςο τουσ νζουσ
κανονιςμοφσ, απαιτιςεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ, όςο και τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ των
φορζων που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των ΕΡ. Στόχοσ τθσ αναβάκμιςθσ του
λογιςμικοφ ιταν θ ικανοποίθςθ των νζων επιχειρθςιακϊν δεδομζνων, θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και
αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ και θ βελτίωςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ,
παρζχοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ ςτοιχείων από τουσ δικαιοφχουσ ζργων

16

Σφμφωνα με το άρκρο 52 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο η) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013
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Σχεδίων Χορθγιϊν. Εκτεταμζνθ χριςθ τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων και ςτοιχείων
παρζχεται επίςθσ ςτθν περίπτωςθ των εκταρικϊν μζτρων του ΡΑΑ.
Επιπλζον, υπάρχει πρόνοια και ζχουν δοκεί οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ ςτουσ ΕΦ, για διαςφνδεςθ των
πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το ΟΡΣ. Στο παρόν ςτάδιο τόςο το ΛΡΕ όςο και το ΥΕΕΒΤ είναι ςτθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ/υλοποίθςθσ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων, τα οποία κα
διαςυνδζονται με το ΟΡΣ. Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ των Δικαιοφχων και των Ενδιάμεςων
Φορζων από τθ ΔΑ, ζχει ενιςχυκεί ο κεςμόσ του “Help Desk”, για επίλυςθ προβλθμάτων και
αδυναμιϊν των φορζων κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ των ΕΡ. Σφμφωνα με τθ διαδικαςία που
ακολουκείται, ο χριςτθσ αποςτζλλει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ops@dgepcd.gov.cy ςυμπλθρωμζνο
ζντυπο αιτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν, αναφζροντασ το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει μαηί με τα
προςωπικά του ςτοιχεία. Το πρόβλθμα αξιολογείται και αποςτζλλεται ςτον αρμόδιο λειτουργό για
χειριςμό. Στθ ςυνζχεια ο αρμόδιοσ λειτουργόσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα αποςτζλλει απάντθςθ ςτο
χριςτθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Πμοια διαδικαςία ακολουκείται και ςτθν περίπτωςθ του
ΡΑΑ, με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να απευκφνονται θλεκτρονικά προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι με
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα. Θ Διαχειριςτικι Αρχι δθμιοφργθςε επίςθσ ειδικι ιςτοςελίδα για το ΡΑΑ, ενϊ
τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ του Αγρότθ (ΚΕΑ) παρζχουν ςυςτθματικά πλθροφόρθςθ ςτουσ
γεωργοκτθνοτρόφουσ.
Ραράλλθλα, υλοποιοφνται ανάλογα με το πλαίςιο εφαρμογισ, ςε ετιςια βάςθ, ανά διετία ι με τθν
ζκδοςθ νζου ςχεδίου χορθγιϊν, δράςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν των
Ενδιάμεςων Φορζων ι/και των Φορζων Υλοποίθςθσ, κατά τθν προετοιμαςία ι/και τθν υλοποίθςθ
παρεμβάςεων, ςε τομείσ που εντοπίηονται ιδιαίτερεσ αδυναμίεσ, όπωσ οι διαδικαςίεσ ζνταξθσ και
παρακολοφκθςθσ ζργων, επαλικευςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, αξιολόγθςθσ των
Οδθγϊν Εφαρμογισ Σχεδίων Χορθγιϊν, πιςτοποίθςθσ φορζων και κατανόθςθσ νομοκετικοφ και
κανονιςτικοφ πλαιςίου και αξιοποίθςθσ του λογιςτικοφ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τισ διαχειριςτικζσ
ανάγκεσ των ζργων.
Τζλοσ, οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, οι ΕΦ και οι Μονάδεσ Εφαρμογισ υλοποιοφν ςυνεχόμενεσ δράςεισ
θμερίδων ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςτο πλαίςιο τθσ κάκε πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων ςτα Σχζδια
Χορθγιϊν, αλλά και ςτο πλαίςιο πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ των ΕΡ.
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8. Ο ΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΩΝ ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΘΟ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΙΘ.
1303/2013 ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΣΧΕΣΘΣ 17
α) Περιγραφι και αξιολόγθςθ του ρόλου των επιλεγμζνων εταίρων ςτθν κατάρτιςθ τθσ ζκκεςθσ
προόδου, με αναφορά ςτθ ΣΕΣ.
Το τελικό Ρροςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ Ρροόδου τθσ ΣΕΣ ςτάλκθκε για διαβοφλευςθ ςτα Μζλθ τθσ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ ςτισ 4 Αυγοφςτου 2017.
Κατά τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ, θ οποία διιρκεςε μζχρι τισ 25 Αυγοφςτου, υποβλικθκαν ςτθ ΓΔ
ΕΡΣΑ απόψεισ/ςχόλια/παρατθριςεισ, κυρίωσ από τθν πλευρά των αρμόδιων Υπουργείων και των
Οργανιςμϊν/Φορζων που ζχουν αναλάβει ρόλουσ διαχείριςθσ των ΕΡ, που αφοροφςαν μεταξφ άλλων
προςκικεσ/διευκρινίςεισ ςε κζματα που εγείρονται ςτθν Ζκκεςθ, ανακεωρθμζνα ςτατιςτικά δεδομζνα,
κακϊσ και ακριβζςτερθ αποτφπωςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων
παρεμβάςεων και των αρχικϊν επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςι τουσ.
Οι εν λόγω προτάςεισ ζτυχαν τθσ ςχετικισ επεξεργαςίασ από τθ ΓΔ ΕΡΣΑ και ενςωματϊκθκαν ςτο τελικό
κείμενο τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ.

β) Περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ των επιλεγμζνων εταίρων ςτθν εφαρμογι των
προγραμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ των
προγραμμάτων.
Το ςυντονιςμό τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ζχει αναλάβει θ ΓΔ ΕΡΣΑ, ωσ Εκνικι Αρχι Ρρογραμματιςμοφ, ενϊ
για τθν εδραίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ διαρκοφσ διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εταίρουσ κρίκθκε
ςκόπιμθ θ ςφςταςθ των ακόλουκων ςυλλογικϊν Επιτροπϊν:
(α) Συντονιςτικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ, αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
είναι ο ςυντονιςμόσ τθσ αποτελεςματικισ διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ετοιμαςίασ των
Ρρογραμματικϊν Εγγράφων τθσ περιόδου 2014-2020 και θ ςτρατθγικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ
υλοποίθςισ τουσ. Θ Επιτροπι διαςφαλίηει το ςυντονιςμό και με άλλα προγράμματα τθσ ΕΕ, κακϊσ και
με εκνικζσ πολιτικζσ και προωκεί ςχετικζσ ειςθγιςεισ, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τθ λιψθ
αποφάςεων πολιτικισ, οι οποίεσ προωκοφνται ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για ζγκριςθ.
(β) Συμβουλευτικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν
τα μζλθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και όλοι οι φορείσ που απαρτίηουν τισ Επιτροπζσ
Ραρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, περιλαμβανομζνων των οργανιςμϊν που
εκπροςωποφν τισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των κεςμικϊν οικονομικϊν και κοινωνικϊν εταίρων,
Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων κ.α.. Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι κακαρά ςυμβουλευτικόσ και
αρμοδιότθτά τθσ είναι να εκφράηει απόψεισ ωσ προσ το περιεχόμενο των προγραμματικϊν εγγράφων,
17
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κακϊσ και για ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ τθσ Συμφωνίασ Εταιρικισ Σχζςθσ ι/και των Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων.
(γ) Θ αρχι τθσ εταιρικότθτασ διαςφαλίηεται, επιπλζον, από τθ ςυμμετοχι των εταίρων ωσ μζλθ ςτισ
Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ των τεςςάρων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Σφμφωνα με το Άρκρο 5
του Καν.(ΕΕ) 1303/2013, διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ εταίρων:
i.

Υπουργεία/Υπθρεςίεσ, Θμικρατικοί Οργανιςμοί, Αρχζσ Τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ

ii. Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι
iii. Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ / Λδρφματα, Ρεριβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ κλπ.
Στθν περίπτωςθ των ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» και «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι
Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι», θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ είναι κοινι. Θ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμό 78.483 Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου
θμερομθνίασ 11/3/2015, ενϊ τα κακικοντα και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ κακορίηεται ςτον
Εςωτερικό τθσ Κανονιςμό. Στον κακοριςμό τθσ ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ λιφκθκε
υπόψθ ο κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ. 240/2014 για τον ευρωπαϊκό κϊδικα
δεοντολογίασ για τθν εταιρικι ςχζςθ, κακϊσ και το κεςμικό πλαίςιο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.
Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςτθν Επιτροπι ςυμμετζχουν, με δικαίωμα ψιφου,
Υπουργεία και άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ
Δθμόςιεσ Αρχζσ (π.χ. Εκνικόσ Μθχανιςμόσ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ, Γραφείο Επιτρόπου
Ρεριβάλλοντοσ κ.α.), οι Ενϊςεισ Διμων και Κοινοτιτων Κφπρου, θ Σφνοδοσ των Ρρυτάνεων ωσ
εκπρόςωποι των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων, οργανϊςεισ που εκπροςωποφν τουσ
οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ (π.χ. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο,
Ραγκφπρια Εργατικι Ομοςπονδία κ.α.) και τθν Κοινωνία των Ρολιτϊν (π.χ. Ομοςπονδία
Ρεριβαλλοντικϊν και Οικολογικϊν Οργανϊςεων, Ραγκφπρια Ζνωςθ Καταναλωτϊν και Ροιότθτασ Ηωισ
κ.α.), μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και φορείσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν ιςότθτα των
φφλων και τθν εξάλειψθ των διακρίςεων και θμικρατικοί οργανιςμοί (θ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και ο Οργανιςμόσ Νεολαίασ Κφπρου). Κατά τισ ςυνεδρίεσ τθσ Επιτροπισ δφναται να
καλοφνται να ςυμμετζχουν, ανάλογα με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ειδικοί επιςτιμονεσ,
εμπειρογνϊμονεσ και άλλοι, ωσ παρατθρθτζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ μζχρι τισ 31/12/16, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ενζκρινε τισ δφο
τροποποιιςεισ των ΕΡ, τισ Ετιςιεσ Εκκζςεισ Υλοποίθςθσ των ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ» και «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι» για τθν περίοδο 2014-2015, τα
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Ρράξεων και τα Ειδικά Κριτιρια Επιλογισ για όλεσ τισ επενδυτικζσ
προτεραιότθτεσ των ΕΡ, κακϊσ και τθ Στρατθγικι Επικοινωνίασ, το Σχζδιο Αξιολόγθςθσ και το Σχζδιο
Δράςθσ Τεχνικισ Βοικειασ των ΕΡ.
Πςον αφορά ςτο ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ», πζραν τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ, οι διάφοροι εταίροι ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που
λαμβάνουν χϊρα πριν τον καταρτιςμό Σχεδίων Χορθγιϊν (π.χ. ΣΧ Επ. Ρρ. 3α), Ρρογραμμάτων (π.χ.
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Ερευνθτικά Ρρογράμματα RESTART 2016-2020), και άλλων παρεμβάςεων που ςυγχρθματοδοτοφνται
μζςω του ΕΡ, κακϊσ και ςτισ διαβουλεφςεισ που λαμβάνουν χϊρα για τον καταρτιςμό Τομεακϊν
Στρατθγικϊν (π.χ. Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ) και Νομοκετθμάτων (π.χ. Τιμολογιακι Ρολιτικι
Υδάτων) που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθν εφαρμογι του ΕΡ. Ειδικά αναφζρεται ότι, για τθ
διαμόρφωςθ των Στρατθγικϊν Ολοκλθρωμζνθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του Άξονα 6 του ΕΡ, οι Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προχϊρθςαν ςε διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ με
τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ εταίρουσ, τθν τοπικι κοινωνία, εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ
επιχειρθματικισ κοινότθτασ και άλλουσ εμπλεκόμενουσ/επθρεαηόμενουσ φορείσ.
Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά το ΕΡ «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι», κοινωνικοί
εταίροι εμπλζκονται και ςτθν υλοποίθςθ ζργων που άρχιςαν να υλοποιοφνται ςτα πλαίςια των Αξόνων
1 και 4 κάτω από τουσ Κεματικοφσ Στόχουσ 8 και 10. Ρρόκειται για το ζργο «Υγιείσ Εργαςιακζσ Σχζςεισ,
Σφγχρονεσ Επιχειριςεισ» που υλοποιείται από τθν Ομοςπονδία Εργοδοτϊν και Βιομθχάνων, το ζργο
«Σφμπραξθ με Λδιωτικά Γραφεία Εξευρζςεωσ Εργαςίασ για προϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ» όπου
ςυμμετζχουν ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και το ζργο «Γραφεία Διαςφνδεςθσ Ρανεπιςτθμίων με τθν
αγορά εργαςίασ» με δικαιοφχο το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου.
Για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επαρκοφσ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων ςε ενζργειεσ
που ςτθρίηονται από το ΕΚΤ και για τθν αποτελεςματικότερθ εμπλοκι τουσ ςτθ διαχείριςθ και
παρακολοφκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων, προβλζπεται να αναπτυχκοφν παρεμβάςεισ
ενδυνάμωςθσ τθσ ικανότθτασ, υπό τθ μορφι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. Για το ςκοπό αυτό κα διατεκεί
ποςό φψουσ €1εκ. περίπου ςτο πλαίςιο του Άξονα 4.
Σε ό,τι αφορά ςτθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, θ πολυεπίπεδθ
διακυβζρνθςθ εξαςφαλίηεται μζςω τθσ διευρυμζνθσ ςυμμετοχισ εκπροςϊπων των οικονομικϊν,
κοινωνικϊν εταίρων και των μθ κυβερνθτικϊν περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων ςτθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και ςτο Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο. Συγκεκριμζνα, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
του ΡΑΑ, κφρια πρόνοια για τθ ςφνκεςι τθσ ιταν θ ανάγκθ ςυμμετοχισ των βαςικϊν φορζων που
εμπλζκονται ςτθν πολιτικι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ Επιτροπι απαρτίηεται από ερευνθτικά
και ακαδθμαϊκά ιδρφματα (Λνςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν και Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου),
ενϊςεισ Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (διμων και κοινοτιτων), οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ
(π.χ. Ζνωςθ Κυπρίων Αγροτϊν, Ραναγροτικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου κ.α.) και άλλουσ φορείσ (π.χ.
Ραγκφπρια Ζνωςθ Γεωπόνων, Ομοςπονδία Ρεριβαλλοντικϊν και Οικολογικϊν Οργανϊςεων Κφπρου
κ.α.). Επίςθσ, κατά τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ προςκαλοφνται εκπρόςωποι μθ
κυβερνθτικϊν οργανϊςεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων, κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ ςε
οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιςτθμονικά και ςχετικά κζματα.
Γενικόσ κανόνασ είναι ότι θ Διαχειριςτικι Αρχι του ΡΑΑ ενθμερϊνει και διαβουλεφεται με τουσ
εταίρουσ όλα τα ηθτιματα τα οποία κεωρεί ωσ ςθμαντικά, ενϊ ανταποκρίνεται κετικά ςε κάκε αίτθμα
διαβοφλευςθσ που τίκεται από ενδιαφερόμενουσ φορείσ. Στο πλαίςιο αυτό, είναι ςθμαντικό να
αναφερκεί ότι πριν από κάκε προκιρυξθ προθγείται ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ για τα κριτιρια επιλογισ (κριτιρια μοριοδότθςθσ), όπωσ
προβλζπεται από το άρκρο 74(α) του Κανονιςμοφ 1305/2013. Τα κριτιρια μοριοδότθςθσ των επιμζρουσ
μζτρων και Κακεςτϊτων αποτζλεςαν το κφριο κζμα ςυηιτθςθσ κατά τθν 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ
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Ραρακολοφκθςθσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 15/01/2016. Ρζραν των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ διοργανϊκθκαν από τθ Διαχειριςτικι Αρχι ειδικζσ ςυναντιςεισ με ςυγκεκριμζνα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, τα οποία εξζφραςαν ςχετικό ενδιαφζρον. Αναφζρονται ωσ
παράδειγμα οι ειδικζσ ςυναντιςεισ που πραγματοποιικθκαν με τισ αγροτικζσ οργανϊςεισ για ςυηιτθςθ
των κριτθρίων μοριοδότθςθσ του Κακεςτϊτοσ 4.1 «Επενδφςεισ που βελτιϊνουν τισ ςυνολικζσ επιδόςεισ
και τθ βιωςιμότθτα των γεωργοκτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων» και του Κακεςτϊτοσ 6.1. «Ενίςχυςθ
πρϊτθσ εγκατάςταςθσ νζων αγροτϊν».
Επίςθσ, κατά τθν ετοιμαςία τθσ 1θσ τροποποίθςθσ του ΡΑΑ υπιρξε διαβοφλευςθ με τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, τα οποία και ενζκριναν τθν πρόταςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ πριν αυτι
αποςταλεί ςτθν ΕΕ. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των κριτθρίων μοριοδότθςθσ, θ Διαχειριςτικι Αρχι
διοργάνωςε ειδικι ςυνάντθςθ με τισ αγροτικζσ οργανϊςεισ (που επζδειξαν ςχετικό ενδιαφζρον) για
παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των τριϊν νζων αγροπεριβαλλοντικϊν δράςεων που περιλιφκθκαν ςτο
ανακεωρθμζνο Ρρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά το Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), ςε αυτό ςυμμετζχουν όλοι οι φορείσ, οργανιςμοί και
δθμόςιεσ και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ ςτθν
Κφπρο, ςυμπεριλαμβανομζνων των εταίρων του άρκρου 5 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013. Με
βάςθ μια από τισ αρχζσ λειτουργίασ του, το ΕΑΔ είναι διαφανισ και ανοιχτόσ χϊροσ ςυμμετοχισ,
δθμιουργικισ ςυνάντθςθσ, διαλόγου και ςυνεργαςίασ του κοινωνικοφ, δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα
και των φορζων τουσ. Στθ Συντονιςτικι Επιτροπι του ΕΑΔ, που αποτελεί το ανϊτατο ςϊμα λιψθσ
αποφάςεων, ςυμμετζχουν μεταξφ άλλων εκπρόςωποι τθσ Ερευνθτικισ και τθσ Επιςτθμονικισ
Κοινότθτασ (Λνςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν, Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου), και αγροτικοί εταίροι
μεταξφ των οποίων είναι Ομάδεσ Ραραγωγϊν, Αγροτικζσ Οργανϊςεισ, Σφνδεςμοι και Οργανϊςεισ
κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ, Ρεριβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ κ.α. Οι Αγροτικοί Εταίροι διαχωρίηονται ςε 4
Κεματικζσ Δικτυακζσ Ομάδεσ ("Ανταγωνιςτικότθτα", "Ρεριβάλλον", "Ανάπτυξθ τθσ Υπαίκρου", "Γνϊςθ
και Καινοτομία") και ςε αυτζσ δφναται να ςυμμετζχουν αντιπρόςωποι από τισ Αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ
που ςχετίηονται με το αντικείμενο των αντίςτοιχων Ομάδων.
Τζλοσ, μια κατεξοχιν πρωτοβουλία προϊκθςθσ των αρχϊν τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ ςτο ΡΑΑ
είναι το Μζτρο 19 "Στιριξθ για τοπικι ανάπτυξθ μζςω του LEADER". Σθμειϊνεται ότι ςτα πλαίςια τθσ
προπαραςκευαςτικισ υποςτιριξθσ για τθν ετοιμαςία των Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ
πραγματοποιικθκαν δράςεισ για τθ δθμιουργία ικανοτιτων, τθν κατάρτιςθ και δικτφωςθ με ςκοπό τθν
προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ μιασ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ. Ωσ αποτζλεςμα, ετοιμάςτθκαν
και υποβλικθκαν 4 Στρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. Οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ μεταξφ των 4 Ομάδων
Τοπικισ Δράςθσ και του Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ υπογράφθκαν
ςτισ 4 Μαΐου 2016.
Τζλοσ ςε ό,τι αφορά ςτο ΕΤΘΑ, το ΕΡ «Θάλαςςα» 2014-2020 καταρτίςτθκε μζςω μιασ ςυλλογικισ
διαδικαςίασ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν αρμόδιεσ αρχζσ ςε ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, κοινωνικοί εταίροι και οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Θ εταιρικι ςχζςθ
εφαρμόςτθκε ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ, από το ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ
και τθν υλοποίθςθ, ζωσ τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ. Θ διαςφάλιςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ
επιτυγχάνεται με μζτρα που ζχουν ιδθ λθφκεί ςτο επίπεδο του προγραμματιςμοφ και τθσ επιλογισ των
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Μζτρων, αλλά και ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ από τθν ετοιμαςία των Σχεδίων
Χορθγιϊν και των προςκλιςεων υποβολισ προτάςεων μζχρι τθν ζνταξθ και υλοποίθςι τουσ.
Στθν πορεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ, πραγματοποιοφνται, όποτε προκφψει ανάγκθ, επιμζρουσ
ςυναντιςεισ με τουσ παγκφπριουσ και τοπικοφσ ςυνδζςμουσ των αλιζων και τουσ υδατοκαλλιεργθτζσ,
κατά τισ οποίεσ ενθμερϊνονται και τουσ επεξθγοφνται τυχόν απορίεσ και διευκρινιςεισ για τισ
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των Μζτρων και των αντίςτοιχων Σχεδίων Χορθγιϊν. Επίςθσ, ςυναντιςεισ
γίνονται με τουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ των ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και με τισ ΤΟΔΑ.
Ρζραν των πιο πάνω, υπάρχει και ο κεςμόσ των Συμβουλευτικϊν Επιτροπϊν. Συγκεκριμζνα, υπάρχουν
δυο Συμβουλευτικζσ Επιτροπζσ, τθσ Υδατοκαλλιζργειασ και τθσ Αλιείασ, οι οποίεσ ςυνεδριάηουν
τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο παρουςία, του Διευκυντι του Τμιματοσ Αλιείασ και Καλάςςιων
Ερευνϊν. Στισ Επιτροπζσ αυτζσ ςυμμετζχουν οι επιμζρουσ κλάδοι των παραγωγϊν, κακϊσ και αρμόδιεσ
κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ. Σε κάκε ςυνεδρία των Επιτροπϊν, ςτθν θμεριςια διάταξθ υπάρχει θ
ενθμζρωςθ ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τα ςχετικά με τον κλάδο Μζτρα, κακϊσ και ςυηιτθςθ για τα
κζματα που απαςχολοφν τουσ παραγωγοφσ και δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ.
Σε όλα τα ςτάδια τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡ υπάρχει εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τθν ευρεία και ενεργό
ςυμμετοχι όλων των φορζων. Με τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ (ςυνδζςμουσ αλιζων,
υδατοκαλλιεργθτϊν) ςυηθτικθκαν ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ / διαδικαςίεσ όπωσ οι διατάξεισ του κάκε
Σχεδίου Χορθγιϊν και όπου χρειάηεται γίνεται ανακεϊρθςθ των όρων των ΣΧ. Συγκεκριμζνα, για το
Σχζδιο για τθν αποηθμίωςθ ηθμιϊν από τα προςτατευόμενα κθλαςτικά (Μζτρο 1.19), μετά από
ςυηθτιςεισ με τουσ αλιείσ, αποφαςίςτθκε θ τροποποίθςθ του Ρρογράμματοσ και αφξθςθ τθσ
αποηθμίωςθσ των αλιζων.
Επιπρόςκετα, θ διαςφάλιςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ επιτυγχάνεται και μζςω τθσ αντιπροςωπευτικισ
ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία αποτελεί τον κφριο μθχανιςμό για τθ διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ΕΡ. Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ επιμζρουσ κλάδουσ
των παραγωγϊν, ςυμμετζχουν τα ςυλλογικά ςφνολα των αλιζων (μικρι παράκτια αλιεία, πολυδφναμθ,
τράτεσ), των υδατοκαλλιεργθτϊν (καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ, εςωτερικϊν υδάτων), κακϊσ και
άλλων παρεμφερϊν κλάδων, όπωσ εκπρόςωποι τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων,
καταδυτικά κζντρα κλπ. Πςον αφορά τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςυμμετζχουν οι Ενϊςεισ Διμων και
Κοινοτιτων, που εκπροςωποφν όλεσ τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Για τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ
λιφκθκαν υπόψθ οι κεςμικζσ και άλλεσ διευκετιςεισ ςε επιμζρουσ τομείσ και οριηόντια κζματα, όπωσ
Λςότθτα των Φφλων, Μθ Διάκριςθ, Ρεριβάλλον κλπ. Κατά τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ μπορεί να κλθκοφν να ςυμμετάςχουν και μθ μόνιμα μζλθ, π.χ. ειδικοί επιςτιμονεσ,
εμπειρογνϊμονεσ κλπ., που να ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςυλλογισ δεδομζνων,
τον ζλεγχο, τθν προςαρμογι ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ ι άλλα κζματα ανάλογα με τα περιεχόμενα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ.

γ) Άλλα ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ.
Δεν εφαρμόηεται.
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9. ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΩΝ ΡΟΥ ΛΘΦΘΘΚΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ
ΤΩΝ ΟΙΗΟΝΤΙΩΝ ΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΕΔΕΤ 18
α) Συνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων που λιφκθκαν ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι των οριηόντιων
αρχϊν, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ προϊκθςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ των εν λόγω αρχϊν ςτουσ
διάφορουσ τφπουσ προγραμμάτων, με αναφορά ςτο περιεχόμενο του ςυμφϊνου εταιρικισ ςχζςθσ:
1) ιςότθτα των φφλων, καταπολζμθςθ των διακρίςεων, προςβαςιμότθτα για τα άτομα με αναπθρίεσ
Θ ιςότθτα των φφλων, θ καταπολζμθςθ των διακρίςεων και θ προςβαςιμότθτα των ατόμων με
αναπθρίεσ αποτελοφν οριηόντιεσ αρχζσ που διζπουν τθν εξειδίκευςθ και εφαρμογι τθσ ΣΕΣ. Θ
ενςωμάτωςθ των οριηόντιων αρχϊν ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα περιγράφεται ςτο Σφςτθμα
Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Ρρογραμμάτων και διαςφαλίηεται κατά τον ζλεγχο κριτθρίων
ςυμβατότθτασ των προτεινόμενων πράξεων με τισ αντίςτοιχεσ εκνικζσ και ενωςιακζσ πολιτικζσ και
νομοκεςίεσ. Επίςθσ, οι προτεινόμενεσ πράξεισ ελζγχονται μζςω ειδικϊν κριτθρίων επιλογισ ωσ προσ τθ
ςκοπιμότθτα για τθ κετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι τουσ ςτθν ιςότθτα των φφλων και ςτθ μθ διάκριςθ και
τθ ςυνάφειά τουσ ωσ προσ τθν ενςωμάτωςθ των εν λόγω οριηόντιων αρχϊν. Σθμειϊνεται ότι θ αρχι τθσ
μθ διάκριςθσ περιλαμβάνει και τθν αρχι τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρίεσ.
Σφμφωνα με τισ Εγκυκλίουσ 1 & 9 τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΓΔ ΕΡΣΑ), ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν
ζνταξθσ ζργων ςτα ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ», «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι
και Κοινωνικι Συνοχι» και «Κάλαςςα», λαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, Ριςτοποιθτικό Συμβατότθτασ
για τθν Αρχι Λςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ
Τάξθσ, ωσ θ αρμόδια αρχι για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν, κακϊσ και
Ριςτοποιθτικό Συμβατότθτασ για τθ Μθ Διάκριςθ από το Υπουργείο Εργαςίασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων, ωσ θ αντίςτοιχθ αρμόδια αρχι για τθ μθ διάκριςθ. Οι υποχρεϊςεισ του Δικαιοφχου για
τθν εξαςφάλιςθ των δφο προαναφερκζντων Ριςτοποιθτικϊν Συμβατότθτασ περιλαμβάνονται τόςο ςτισ
Ρροςκλιςεισ των Ζργων/Σχεδίων Χορθγιϊν όςο και ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ που υπογράφονται μεταξφ
Δικαιοφχου και Ενδιάμεςου Φορζα.
Επίςθσ, θ διάςταςθ τθσ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ καταπολζμθςθσ των
διακρίςεων και τθσ προςβαςιμότθτασ για τα άτομα με αναπθρίεσ είναι ενςωματωμζνθ και ςτισ Εκ των
Ρροτζρων Αιρεςιμότθτεσ (ΕΡΑ) που ζκεςε θ ΕΕ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ ζργων ςτα κράτθ-μζλθ. Θ
Κφπροσ πλθροί και τισ τρεισ Γενικζσ ΕΡΑ που αναφζρονται ςε αυτζσ τισ οριηόντιεσ αρχζσ, οι οποίεσ είναι
αντίςτοιχα θ Γενικι ΕΡΑ 1 (καταπολζμθςθ των διακρίςεων), θ Γενικι ΕΡΑ 2 (ιςότθτα των φφλων) και θ
Γενικι ΕΡΑ 3 (προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρίεσ). Ρλθροφνται επίςθσ οι κεματικζσ ΕΡΑ που
ςχετίηονται με αυτζσ τισ «αρχζσ» και το ΕΡ Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι, οι
οποίεσ αφοροφν τθν φπαρξθ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ρολιτικι (9.1), τθν φπαρξθ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθ Διά Βίου Μάκθςθ (10.3) και τθν φπαρξθ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (10.4).
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των παρεμβάςεων των προαναφερόμενων ΕΡ
ςτισ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ τθσ Κφπρου ςτουσ τομείσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ μθ
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διάκριςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ, αποτελεί ειδικό κεματικό πεδίο αξιολόγθςθσ, θ οποία
προγραμματίηεται να εκπονθκεί το 2019.

2) βιϊςιμθ ανάπτυξθ (προςταςία του περιβάλλοντοσ, αποδοτικότθτα των πόρων, μετριαςμόσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ και προςαρμογι ςε αυτιν, βιοποικιλότθτα και πρόλθψθ κινδφνων).
Κακϊσ θ επίτευξθ ςυνκθκϊν αειφόρου ανάπτυξθσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ ΣΕΣ, τα μζτρα
και οι δράςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα ΕΔΕΤ ςυνάδουν με τθν αρχι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ,
είτε εντάςςονται ςε τομείσ ςχετικοφσ με το περιβάλλον είτε όχι. Θ επίδραςι τουσ ςτο περιβάλλον
επιδιϊκεται να είναι κετικι ι τουλάχιςτον ουδζτερθ, ενϊ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ αρνθτικϊν
επιπτϊςεων θ ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν βαραίνει το δικαιοφχο, ωσ προνοείται από τθν
αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», θ οποία διζπει τισ εκνικζσ νομοκεςίεσ που αφοροφν ςτο περιβάλλον.
Οι απαιτιςεισ των οριηόντιων πολιτικϊν τθσ ΕΕ ςχετικά με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ λαμβάνονται υπόψθ,
τόςο ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, όςο και ςτο επίπεδο τθσ
επιλογισ των ζργων που χρθματοδοτοφνται από αυτά. Συγκεκριμζνα, με βάςθ τισ Εγκυκλίουσ 1 και 9
τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΓΔ ΕΡΣΑ), ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ζργων ςτα ΕΡ, λαμβάνεται,
όπου ενδείκνυται, Ριςτοποιθτικό Συμβατότθτασ με τισ Κοινοτικζσ και Εκνικζσ Ρολιτικζσ για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ διατιρθςθσ τθσ φφςθσ και βιοποικιλότθτασ και
τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Ρεριβάλλοντοσ, ωσ θ αρμόδια αρχι επ’ αυτοφ. Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ αξιολογεί τθν
περιβαλλοντικι επίδραςθ των ζργων, περιλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ ςτθ φφςθ και βιοποικιλότθτα
(θ εκνικι νομοκεςία απαιτεί τθν εκπόνθςθ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τόςο για ζργα όςο
και για ςχζδια/προγράμματα), κακϊσ και τθν επίδραςι τουσ ςτθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ
κλιματικισ αλλαγισ. Στισ περιπτϊςεισ Σχεδίων Χορθγιϊν, ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ υποβάλλει το Σχζδιο για
ζλεγχο ςτο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και εξαςφαλίηει το ςχετικό Ριςτοποιθτικό Συμβατότθτασ ςτο επίπεδο
του Σχεδίου και κατ’ επζκταςθ για το ςφνολο των ζργων που προωκοφνται κάτω από αυτό. Επίςθσ, ςτισ
Συμφωνίεσ Δθμόςιεσ Χρθματοδότθςθσ που υπογράφονται με δικαιοφχουσ Σχεδίων Χορθγιϊν
περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ των Δικαιοφχων για τθν τιρθςθ του ςχετικοφ ενωςιακοφ και εκνικοφ
νομοκετικοφ πλαιςίου για τθ διαφφλαξθ, προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ. Τζλοσ, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των ζργων, λαμβάνεται υπόψθ το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για
τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ.
Στο πλαίςιο του ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» δίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ
δράςεισ τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ (κοινωνικι, οικονομικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ του
τουριςμοφ, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ φζρουςασ ικανότθτασ), τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, του
ςφγχρονου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν και υποδομϊν, τθσ αξιοποίθςθσ βιϊςιμων
καταςκευαςτικϊν μεκόδων (μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πόρων και των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων,
επαναχρθςιμοποίθςθ πόρων, χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ), τθσ αντιμετϊπιςθσ των
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ (παρακολοφκθςθ επιπτϊςεων, ανάλυςθ κινδφνων και δράςεισ
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προςαρμογισ), τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ τθσ αξιοποίθςθ βιοποικιλότθτασ και των
οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ των υδάτινων πόρων.

Σε ό,τι αφορά ςτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λόγω τθσ φιλοςοφίασ και τθσ αρχιτεκτονικισ του, δεν
προβλζπεται θ ςυμπερίλθψθ ειδικϊν κριτθρίων για τθ ςυμβατότθτα των πράξεων με τισ αρχζσ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, αφοφ δεν χρθματοδοτοφνται ζργα υποδομισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ
απαιτιςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθν αποδοτικότθτα των πόρων, τθν αντιμετϊπιςθ των
επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθν προςαρμογι ςε αυτι, τθν ανκεκτικότθτα ςε καταςτροφζσ
και τθ διαχείριςθ κινδφνων.
Στο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), θ αρχι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ είναι πλιρωσ
ενςωματωμζνθ. Διαςφαλίςτθκε δε με τθν ενεργό ςυμμετοχι του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του
Υπουργείου κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ και ςυνεχίηει να διαςφαλίηεται ςτθ φάςθ
τθσ εφαρμογισ του με τθ ςυνεχι ςυνεργαςία τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ με το εν λόγω Τμιμα.
Ειδικότερα, ςε επίπεδο γενικοφ ςτρατθγικοφ ςτόχου το ΡΑΑ αναφζρεται ςτθν «προςαρμογι τθσ
Κυπριακισ Γεωργίασ ςτισ νζεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και ςτθν αφξθςθ των περιβαλλοντικϊν
προκλιςεων που δθμιουργεί θ κλιματικι αλλαγι». Ραράλλθλα, δόκθκε ςθμαντικι χρθματοδοτικι
βαρφτθτα ςτισ Κεματικζσ Ρροτεραιότθτεσ 4 και 5, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθ ςθμαςία που
αποδίδεται ςτθν ενςωμάτωςθ των οριηόντιων αρχϊν για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι, ςτο
πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ τθσ Κυπριακισ γεωργίασ. Σε επίπεδο
Μζτρων, θ αρχι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ εξυπθρετείται κυρίωσ από τα Μζτρα 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13 και
16.
Θ διάςταςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ είναι ενςωματωμζνθ και ςτισ Εκ των Ρροτζρων Αιρεςιμότθτεσ
(ΕΡΑ) που ζκεςε θ ΕΕ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ ζργων ςτα κράτθ-μζλθ. Θ Κφπροσ πλθροί τθ Γενικι ΕΡΑ
6, που αναφζρεται ςτθν εφαρμογι τθσ Ρεριβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν Εκτίμθςθ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΕΡΕ) και τθ Στρατθγικι Εκτίμθςθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΕΡΕ),
κακϊσ και τισ κεματικζσ ΕΡΑ που ςχετίηονται με το ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ ι/και
από το ΡΑΑ, οι οποίεσ αφοροφν τθν πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων με ειδικι αναφορά ςτισ
επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ, τισ καλζσ γεωργικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, τθν ενεργειακι
απόδοςθ, τθν εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ για τουσ υδάτινουσ πόρουσ και τισ ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ.
Τζλοσ, ςε ςχζςθ με το Ε.Ρ. «Κάλαςςα» 2014-2020 ζχουν γίνει ανάλογεσ ενζργειεσ ϊςτε οι Ενδιάμεςοι
Φορείσ, οι Δικαιοφχοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείσ να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν
προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ προςταςίασ και βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ. Επίςθσ ςτο
Φφλλο Αξιολόγθςθσ των Ζργων ζχει ςυμπεριλθφκεί κριτιριο με το οποίο ελζγχεται ο βακμόσ ςυμβολισ
του ζργου ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτθ δθμιουργία/ενίςχυςθ ςυνκθκϊν περιβαλλοντικισ αειφορίασ.
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β) Συνοπτικι παρουςίαςθ των ρυκμίςεων που τζκθκαν ςε εφαρμογι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ενςωμάτωςθσ των οριηόντιων ςτόχων πολιτικισ, με αναφορά ςτο περιεχόμενο τθσ Συμφωνίασ
Εταιρικισ Σχζςθσ.
Σε ό,τι αφορά ςτθ διαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ Λςότθτασ των Φφλων και τθσ Μθ Διάκριςθσ (θ οποία
περιλαμβάνει και τθν αρχι τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρίεσ), κακϊσ και ςτθν
προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (προςταςία του περιβάλλοντοσ, βιοποικιλότθτα και κλιματικι
αλλαγι) θ Κφπροσ διακζτει ιςχυρό νομικό πλαίςιο, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ κεςμικοφσ
μθχανιςμοφσ εφαρμογισ και επιτιρθςθσ για τθ διαςφάλιςθ των ςυγκεκριμζνων όρων ςτα ζργα που
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα ΕΔΕΤ. Λεπτομζρειεσ για το εκνικό νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν
εφαρμογι των προαναφερκζντων αρχϊν υπάρχει αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ http://www.structuralfunds.org.cy/Legislation.
Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο (α) πιο πάνω, θ Διαχειριςτικι Αρχι διαςφαλίηει τθν ενςωμάτωςθ
των αρχϊν αυτϊν ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τα ΕΔΕΤ ζργα, μζςω των διαδικαςιϊν που
απαιτοφνται από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Ειδικότερα,
ςφμφωνα με τισ Εγκυκλίουσ 1 και 9 για τθν ζνταξθ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων και ςχεδίων χορθγιϊν
αντίςτοιχα, απαιτείται από τουσ Δικαιοφχουσ θ εξαςφάλιςθ Ριςτοποιθτικϊν Συμβατότθτασ για τθν
«ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν», για τθ «μθ διάκριςθ» και για τισ «περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ», από τισ αρμόδιεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι αντίςτοιχα το Υπουργείο
Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ, το Υπουργείο Εργαςίασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και το
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ.
Επιπρόςκετα, τόςο οι προαναφερκζντεσ αρμόδιεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ όςο και άλλοι φορείσ που
προωκοφν τισ οριηόντιεσ αρχζσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ
ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των ΕΔΕΤ.
Ειδικότερα αναφζρεται ότι, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ των ΕΡ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα
Ταμεία τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ, ςυμμετζχουν με δικαίωμα ψιφου το Γραφείο Επιτρόπου Διοικιςεωσ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρχι Λςότθτασ και Αρχι κατά των Διακρίςεων), ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ για
τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ (Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ), θ Επιτροπι Λςότθτασ των
Φφλων ςτθν Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (Τμιμα Εργαςίασ), θ Επίτροποσ
Ρεριβάλλοντοσ και το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, και από τθν πλευρά τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν θ
Κυπριακι Συνομοςπονδία Οργανϊςεων Ανάπθρων, θ Οργάνωςθ Ραραπλθγικϊν Κφπρου και θ
Ομοςπονδία Ρεριβαλλοντικϊν και Οικολογικϊν Οργανϊςεων. Σε ό,τι αφορά τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςε αυτι ςυμμετζχει με δικαίωμα ψιφου ο
Εκνικόσ Μθχανιςμόσ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ (Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ).
Αντίςτοιχα, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡ «Κάλαςςα» ςυμμετζχουν ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ
για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ (Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ), το Υπουργείο Εργαςίασ,
Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για κζματα μθ διάκριςθσ, το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, κακϊσ και
ςχετικζσ με το περιβάλλον Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ.
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γ) Άλλα ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ.
Δεν εφαρμόηεται.
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ΜΕΟΣ ΙΙ: ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ19
1. ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΑΝ 20
α) Γενικι περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΑΝ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρόπου με τον οποίο θ
ΠΑΝ ζχει ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι τθσ Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία και παράκεςθ ςυγκεκριμζνων
παραδειγμάτων παρεμβάςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ ςτο πλαίςιο τθσ ΠΑΝ.
Θ Κυπριακι Δθμοκρατία ζχει κρικεί ωσ επιλζξιμθ περιφζρεια για χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια τθσ
Ρρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (ΡΑΝ) τθσ ΕΕ. Οι πόροι που κατανεμικθκαν ςτθν Κφπρο
από τθν ΡΑΝ για τθν περίοδο 2014-2016 ανζρχονται ςε €11.6εκ. Με τθν αντίςτοιχθ ςτιριξθ από το ΕΚΤ
και τθν εκνικι ςυμμετοχι οι πόροι τθσ ΡΑΝ ανζρχονται ςυνολικά ςε €25.2εκ., με τθ ςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ
να φκάνει το 92% (ι €23.2εκ.). Στο πλαίςιο τθσ Ενδιάμεςθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρολυετοφσ
Δθμοςιονομικοφ Ρλαιςίου θ Κφπροσ πρόκειται να ενιςχυκεί με πρόςκετουσ πόρουσ από τθν ΡΑΝ για
τθν περίοδο 2017-2020.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ΡΑΝ εγκρίκθκε το Δεκζμβριο του 2014 το «Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν
Απαςχόλθςθ των Νζων - ΕΣΔΑΝ», το οποίο ζχει ωσ ομάδα ςτόχο τουσ νζουσ θλικίασ 15-29 ετϊν που
βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ. Ρρόκειται για ζνα ςτρατθγικό πλαίςιο
πολιτικισ που ςυνδυάηει βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ δράςεισ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ των νζων (15‐29) και τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικιακισ
Ομάδασ Στόχου. Το ΕΣΔΑΝ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, το Ανακεωρθμζνο Σχζδιο Δράςθσ για τθν
Εφαρμογι τθσ Σφςταςθσ «Εγγφθςθ για τθ Νεολαία», ςφμφωνα με τθν οποία για κάκε νζο θλικίασ 1524 ετϊν κα πρζπει να προςφζρεται μια ευκαιρία απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ εντόσ 4
μθνϊν από τθν θμζρα που παραμζνει άνεργοσ ι που ολοκλθρϊνει / διακόπτει τθν εκπαίδευςι του.
Σφμφωνα με απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, και λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των χαρακτθριςτικϊν
των νζων ςτθν Κφπρο, το επιλζξιμο θλιακό όριο για τθν «Εγγφθςθ για τθ Νεολαία» διευρφνεται για να
καλφπτει τα 15-29 ζτθ.
Οι παρεμβάςεισ που προωκοφνται με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν ΡΑΝ και τθν αντίςτοιχθ ςτιριξθ από
το ΕΚΤ, περιλαμβάνουν τοποκζτθςθ νζων (15-24 ετϊν) εκτόσ αγοράσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ, αποφοίτων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε επιχειριςεισ για απόκτθςθ εργαςιακισ
εμπειρίασ, παροχι κινιτρων ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα για πρόςλθψθ νζων ςε επιδοτοφμενεσ
κζςεισ απαςχόλθςθσ, προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ, κακϊσ επίςθσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ, και
δράςεισ πλθροφόρθςθσ.
Στο πλαίςιο αυτό υλοποιικθκε το ζργο «Σχζδιο Τοποκζτθςθσ Άνεργων Νζων Αποφοίτων Γυμναςίων,
Λυκείων, Τεχνικϊν Σχολϊν και Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ μζχρι διετοφσ διάρκειασ για απόκτθςθ
Εργαςιακισ Ρείρασ ςε Επιχειριςεισ /Οργανιςμοφσ». Το ζργο υλοποιικθκε ςε δυο φάςεισ – κφκλουσ,
με τον πρϊτο να ζχει ολοκλθρωκεί το 2015 και το δεφτερο το 2016.

19

για τουσ ςκοποφσ του άρκρου 19 παράγραφοσ 5 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
20
Σφμφωνα με το άρκρο 19 παράγραφοσ 5 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1304/2013
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Στο πλαίςιο του 1ου κφκλου (Φεβρουάριοσ 2014), υποβλικθκαν ςυνολικά 2.255 αιτιςεισ από άνεργουσ
νζουσ για τοποκζτθςθ ςε επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ για απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ. Μετά από
ςχετικι αξιολόγθςθ των αιτιςεων, οι τοποκετιςεισ άρχιςαν να πραγματοποιοφνται από 1θ Λουλίου
2014. Συνολικά, μζχρι το τζλοσ του 2015 επωφελικθκαν 1.197 άνεργοι νζοι, εκ των οποίων οι 862
ολοκλιρωςαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποκζτθςισ τουσ. Στο πλαίςιο του 2ου κφκλου (Λοφνιοσ 2015),
υποβλικθκαν 1.022 αιτιςεισ από άνεργουσ νζουσ για τοποκζτθςθ ςε επιχειριςεισ/οργανιςμοφσ για
απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ. Μζχρι το τζλοσ του 2016 επωφελικθκαν 577 άνεργοι νζοι, εκ των οποίων
οι 460 ολοκλιρωςαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποκζτθςισ τουσ. Συνολικά και για τουσ κφκλουσ του
ζργου μζχρι τισ 31/12/2016 επωφελικθκαν 1.774 άνεργοι νζοι, εκ των οποίων οι 1.322 ολοκλιρωςαν
με επιτυχία το πρόγραμμα τοποκζτθςισ τουσ.
Το Νοζμβριο του 2016 προκθρφχκθκε από το Τμιμα Εργαςίασ το «Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων για τθν
εργοδότθςθ άνεργων νζων μζχρι 25 ετϊν-1θ Ρρόςκλθςθ» (Σχζδιο Χορθγιϊν) με δικαιοφχουσ τισ
επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και Ρ/Υ €4,0 εκ., ενϊ ακολοφκθςε και 2θ Ρρόςκλθςθ, τον Απρίλιο του
2017 με Ρ/Υ €1,5 εκ.

β) Περιγραφι τυχόν προβλθμάτων που προζκυψαν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ΠΑΝ και των μζτρων που
λιφκθκαν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.
Οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που ςχετίηονται με τον τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ και ειδικότερα με τθν
απαςχόλθςθ των νζων, εκτιμάται ότι κα αντιμετωπιςτοφν με ςειρά μζτρων που ζχουν προγραμματιςτεί
ςτο πλαίςιο του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Εφαρμογι τθσ Σφςταςθσ «Εγγφθςθ για τθ Νεολαία» και του
«Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων - ΕΣΔΑΝ». Τα μζτρα αυτά περιλαμβάνουν τθν
ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ςτθ διαςφνδεςθ τθσ ςυμβουλευτικισ με τισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων των νζων, ςε τοποκετιςεισ
ςε επιχειριςεισ για απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ και ςτθν παροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Σφμφωνα με τθ ςχετικι Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (SWD(2016) 323 final) και τθν Ζκκεςθ
τθσ Επιτροπισ για τθν Κφπρο ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Εξαμινου 2017 (SWD(2017) 78 final), κατά
τθν πρϊτθ τριετία υλοποίθςθσ τθσ ΡΑΝ ςτθν Κφπρο, θ ανεργία των νζων μειϊκθκε, ωςτόςο το 2016
εξακολουκοφςε να παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα (29,9%) και πάνω από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. (20,1%),
παρά τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθ βελτίωςθ ςτο ςφςτθμα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθν εταιρικι ςχζςθ που ζχει αναπτυχκεί μεταξφ των εμπλεκόμενων
φορζων. Επίςθσ, το ποςοςτό των νζων (15-24) που δεν εντάςςονται ςτθν απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ ι
κατάρτιςθ (NEETs) παρζμενε το 2016 ςε υψθλό επίπεδο (15,9%, ζναντι 15,3% το 2015), επίςθσ πάνω
από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. (11,5%). Θ προςπάκεια των αρμόδιων φορζων για τθν καταγραφι και
προςζγγιςθ των μθ καταγεγραμμζνων ανζργων νζων και των NEETs, δεν ζχει αποφζρει ακόμα
ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα.
Οι κφριεσ προκλιςεισ, διαρκρωτικοφ χαρακτιρα, που εξακολουκοφν να υφίςτανται και να επθρεάηουν
τθν απαςχολθςιμότθτα των νζων ςυνδζονται κυρίωσ με τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ
Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ), θ οποία κατζχει κεντρικό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ τθσ
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ΡΑΝ, να παρζχει εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν και επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ, τθν ανάπτυξθ μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν προςζγγιςθ των μθ
εγγεγραμμζνων NEETs, τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των εργοδοτϊν ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ
και Κατάρτιςθ και το ςχεδιαςμό μζτρων για τθν επικφρωςθ τθσ μθ τυπικισ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ.
Μια επίςθσ ςθμαντικι πρόκλθςθ που δεν ζχει αντιμετωπιςτεί επαρκϊσ, αφορά ςτθν αναντιςτοιχία
μεταξφ δεξιοτιτων/ ειδικοτιτων που αναηθτοφν οι εργοδότεσ από τουσ νζουσ και εκείνων που παρζχει
το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ οποία ςυμβάλει ςτα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ που καταγράφονται.
Τα μζτρα που ζχουν λθφκεί μζχρι ςιμερα ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΡΑΝ δεν μποροφν να
δικαιολογιςουν κάποια ιδιαίτερθ πρόοδο. Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, περιοριςμζνθ
πρόοδοσ ςθμειϊκθκε όςον αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν
απαςχόλθςθσ δεδομζνου ότι θ πρόςλθψθ πρόςκετων ςυμβοφλων κακυςτερεί διαρκϊσ και τα ςχζδια
για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν παραμζνουν αςαφι. Επίςθσ, παρατθρείται κάποια πρόοδοσ όςον
αφορά τθν προςζγγιςθ των μθ καταγεγραμμζνων ανζργων, ιδίωσ των νζων, ωςτόςο θ ζκβαςθ αυτϊν
των πρωτοβουλιϊν από πλευράσ αποτελεςμάτων δεν είναι ακόμθ γνωςτι.
Γι’ αυτό το λόγο ςτισ ςυςτάςεισ που απευκφνει το Συμβοφλιο προσ τθν Κφπρο για το 2017 (COM(2017)
512 final), ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Εξαμινου, περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων θ λιψθ μζτρων για
τθν επίςπευςθ των μεταρρυκμίςεων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν
απαςχόλθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ προςζγγιςθσ των μθ καταγεγραμμζνων ανζργων, τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των αποτελεςμάτων των ενεργθτικϊν πολιτικϊν για τθν αγορά εργαςίασ και τθν ολοκλιρωςθ
τθσ μεταρρφκμιςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να βελτιωκοφν θ ςυνάφειά του με τθν αγορά
εργαςίασ και οι επιδόςεισ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν.
Από τισ παρεμβάςεισ που προγραμματίςκθκαν το 2016, όπωσ ιδθ ςθμειϊκθκε, προκθρφχκθκε το
«Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων για τθν εργοδότθςθ άνεργων νζων μζχρι 25 ετϊν-1θ Ρρόςκλθςθ», ενϊ
τον Απρίλιο του 2017 ακολοφκθςε και 2θ Ρρόςκλθςθ. Επίςθσ, ςτισ αρχζσ του 2017 προκθρφχκθκαν
«Ρρογράμματα ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςε νζουσ 15-24 που
βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ» και το ζργο «Εκςυγχρονιςμόσ/ Ενίςχυςθ τθσ
Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ». Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, προβλζπεται θ υλοποίθςθ μιασ
ςειράσ δράςεων που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ΔΥΑ με εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, τθν
ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, τθν
επιμόρφωςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, και τθν αναμόρφωςθ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ τθσ
ΔΥΑ (CPS). Ειδικά ςτο πλαίςιο τθσ ΡΑΝ προγραμματίηονται ενζργειεσ προςζλκυςθσ των νζων για
ςυμμετοχι ςε δράςεισ του Εκνικοφ Σχεδίου για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων, εφαρμογι δράςεων
ομαδικισ ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθ του προςωπικοφ των γραφείων εργαςίασ, ανάπτυξθ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, βελτίωςθ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ κλπ.
Ζωσ τισ 31/12/2016 είχε ενεργοποιθκεί το 50% (ιτοι €12,5 εκατ.) τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ τθσ
ΡΑΝ μζςω τθσ ζκδοςθσ τριϊν (3) προςκλιςεων, ενϊ οι πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ ανζρχονταν μόλισ ςτο
20% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ΡΑΝ.
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γ) Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΑΝ όςον αφορά τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ που ζχουν
οριςτεί, κακϊσ και τθ ςυμβολι ςτθν εφαρμογι τθσ Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία.
Το 2015 εκπονικθκε αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των παρεμβάςεων που υλοποιοφνται από τθν
ΡΑΝ και τθν αντίςτοιχθ ςτιριξθ του ΕΚΤ, ςφμφωνα με το Άρκρο 19 (6) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1304/2013. Θ μελζτθ εςτίαςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και του
αντίκτυπου των παρεμβάςεων που προωκοφνται ςτα πλαίςια τθσ Ρρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ
των Νζων (ΡΑΝ) ςτθν Κφπρο. Σφμφωνα με τθν τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (Δεκζμβριοσ 2015)
διαφάνθκε ότι:
 Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ, χαρακτθρίηεται ωσ ικανοποιθτικόσ, κακϊσ:
 Βαςίηεται ςε αξιόπιςτα ςτατιςτικά δεδομζνα.
 Καλφπτει τισ προβλεπόμενεσ ομάδεσ ςτόχουσ, όπωσ προδιαγράφονται ςτο ςχετικό Κανονιςμό.
 Οι παρεμβάςεισ καλφπτουν ζνα ικανοποιθτικό πλζγμα δράςεων με υψθλό βακμό ςυνζργειασ
μεταξφ τουσ.


Ζωσ το Δεκζμβριο του 2015, από το ςφνολο των προγραμματιηόμενων παρεμβάςεων, είχε
ενεργοποιθκεί μόνο εκείνθ που αφορά το Σχζδιο Τοποκζτθςθσ Άνεργων Νζων Αποφοίτων
Γυμναςίων, Λυκείων, Τεχνικϊν Σχολϊν και Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ μζχρι και διετοφσ
διάρκειασ για Απόκτθςθ Εργαςιακισ Ρείρασ ςε Επιχειριςεισ/Οργανιςμοφσ. Οι υπόλοιπεσ
παρεμβάςεισ δεν εφαρμόςτθκαν άμεςα, κακότι ζνεκα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ που βριςκόταν
θ χϊρα ενεργοποιικθκαν παρεμβάςεισ ευρφτερου χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται
και οι νζοι, ενϊ διζκεταν και μεγαλφτερο βακμό ωριμότθτασ (Σχζδια Χορθγιϊν για μακροχρόνια
ανζργουσ, νεανικι και γυναικεία επιχειρθματικότθτα, κλπ). Στθν κατεφκυνςθ αυτι, κρίκθκε
ςκόπιμθ θ χρονικι μετατόπιςθ τθσ εφαρμογισ τουσ για το 2016 (Αϋ Εξάμθνο), ϊςτε να μθν
ςυμπίπτουν χρονικά και να «ανταγωνίηονται» μεταξφ τουσ.



Θ Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ (ΔΥΑ) κατζχει τον κεντρικό / βαςικό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ τθσ ΡΑΝ και ιδιαίτερα τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία», κακϊσ αποτελεί το ςθμείο
εςτίαςθσ μεταξφ όλων των φορζων που κα υλοποιιςουν δράςεισ για τουσ νζουσ, ενϊ είναι
αρμοδιότθτά τθσ να κατευκφνει τουσ νζουσ ςτθ βάςθ εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν ςτα διάφορα
προγράμματα και ςχζδια που εφαρμόηονται ι κα εφαρμοςτοφν μελλοντικά.

Οι κυριότερεσ ειςθγιςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ:


Ενεργοποίθςθ των υπολοίπων παρεμβάςεων τθσ ΡΑΝ, με ζμφαςθ ςτο Σχζδιο πρόςλθψθσ ανζργων
νζων και ςτισ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ / ενθμζρωςθσ. Λδιαίτερα ςθμαντικι, θ ενίςχυςθ τομζων
προτεραιότθτασ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.



Ουςιαςτικι ενεργοποίθςθ του Ενιαίου Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των
Ενεργϊν Μζτρων Ρολιτικισ Απαςχόλθςθσ, με ζμφαςθ ςτισ απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ ΡΑΝ
και πρόβλεψθ για κάλυψθ των διαφόρων παραμζτρων τθσ (πχ για οικονομικά μθ ενεργοφσ).
89



Άμεςθ ενεργοποίθςθ του Οργανιςμοφ Νεολαίασ Κφπρου, ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ ςχζςθσ (με
πικανι αναβάκμιςθ / διεφρυνςθ του ρόλου του), δεδομζνου ότι κα αναλάβει τθν
ευαιςκθτοποίθςθ / ενθμζρωςθ των νζων για τισ διάφορεσ παρεμβάςεισ του ΕΣΔΑΝ / ΡΑΝ,



Ραράλλθλθ ενεργοποίθςθ των παρεμβάςεων εκςυγχρονιςμοφ και ενίςχυςθσ τθσ ΔΥΑ, με ζμφαςθ
ςε δράςεισ που αφοροφν τουσ νζουσ και ειδικότερα τθν εφαρμογι τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία»
και τθσ ΡΑΝ.



Δθμιουργία και υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, με ςυνδυαςμό επιμόρφωςθσ και
απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ.

Ειδικά ςε ό,τι αφορά τον 1ο κφκλο του «Σχεδίου Τοποκζτθςθσ Άνεργων Νζων Αποφοίτων Γυμναςίων,
Λυκείων, Τεχνικϊν Σχολϊν και Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ μζχρι διετοφσ διάρκειασ για απόκτθςθ
Εργαςιακισ Ρείρασ ςε Επιχειριςεισ /Οργανιςμοφσ», πραγματοποιικθκε εςωτερικι αξιολόγθςθ από τθν
Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δικαιοφχοσ του ζργου) αναφορικά με τθν επίδραςθ του
Σχεδίου ςτθν απαςχολθςιμότθτα των νζων. Διαφάνθκε ότι ςχεδόν 1 ςτουσ 3 ςυμμετζχοντεσ του Σχεδίου
(32,7%) είναι απαςχολοφμενοι 4 περίπου μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το 42,9% από αυτοφσ που απαςχολοφνται, εξακολουκοφν να
βρίςκονται ςτθν επιχείρθςθ/οργανιςμό όπου τοποκετικθκαν. Ράνω από 9 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ
(90,7%) αξιολογοφν ωσ πολφ καλό ι καλό το βακμό αξιοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που
απόκτθςαν μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Σχζδιο. Ράνω από 8 ςτουσ 10 (84,4%) κεωροφν ότι θ
ςυμμετοχι τουσ βελτίωςε τισ προοπτικζσ απαςχόλθςισ τουσ. Ράνω από 9 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ
(91,1%) ςτο Σχζδιο είναι είτε πολφ ικανοποιθμζνοι ι ικανοποιθμζνοι από το Σχζδιο ςτο οποίο
ςυμμετείχαν, και κα παρότρυναν τρίτουσ για να ςυμμετάςχουν ςε αντίςτοιχο Σχζδιο (94,5%).
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ΕΚΘΕΣΘ ΡΟΟΔΟΥ ΟΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ, ΟΙ
ΟΡΟΙΕΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΤΟ 2019
11. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΥ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΡΟΣΤΕΘΟΥΝ,
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 21

11.1

Ρρόοδοσ τθσ εφαρμογισ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ περιφερειϊν που αντιμετωπίηουν δθμογραφικζσ
προκλιςεισ και μόνιμα ι φυςικά προβλιματα, τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και
τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων ςτο πλαίςιο του
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ.

Στο ΡΑΑ είναι δθμοςιευμζνοσ ο προςωρινόσ κατάλογοσ των περιοχϊν με φυςικά μειονεκτιματα και
περιλαμβάνεται ςτθν Ενιαία Αίτθςθ Εκταρικϊν Επιδοτιςεων του ΚΟΑΡ. Το Τμιμα Γεωργίασ διεξάγει
αυτι τθν περίοδο μελζτθ με βάςθ τα βιοφυςικά κριτιρια (1ο ςτάδιο οριοκζτθςθσ) αλλά και του Fine
Tuning (2ο ςτάδιο οριοκζτθςθσ), για να ενταχκοφν περιοχζσ που αντιμετωπίηουν μειονεκτιματα με
βάςθ τα 8 βιοφυςικά κριτιρια και για να εξαιρεκοφν οι περιοχζσ που ζχουν ξεπεράςει τα προβλιματα
του βιοφυςικοφ κριτθρίου. Θ τελικι μελζτθ βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο και μζχρι τθν 1/1/18 κα
πρζπει να υποβλθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για ζγκριςθ. Για το 1ο ςτάδιο οριοκζτθςθσ ζχει ιδθ
λθφκεί ζγκριςθ από το JRC.
Σχετικά με τθν προςζγγιςθ «CLLD» ςτο πλαίςιο του ΡΑΑ, θ πρόςκλθςθ του Μζτρου 19 «Στιριξθ για
τοπικι ανάπτυξθ μζςω του LEADER» οδιγθςε ςτθν επιλογι 4 Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ), που είναι
οι Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ των Επαρχιϊν Λάρνακασ-Αμμοχϊςτου, των Κοινοτιτων Ρεριοχισ Τροόδουσ,
τθσ Ράφου και τθσ Λεμεςοφ. Τα εγκεκριμζνα Ρρογράμματα των ΟΤΔ περιλαμβάνουν δράςεισ όπωσ:


Σχζδια χορθγιϊν αγροτουριςμοφ, δράςεων οικοτεχνίασ και χειροτεχνίασ, επιςκζψιμων
αγροκτθμάτων και καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ που ςχετίηονται με γεωργικά προϊόντα,
μονάδων εςτίαςθσ και αναψυχισ.



Ρροϊκθςθ, εφαρμογι και ζλεγχοσ ςιματοσ ποιότθτασ.



Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.



Σχζδια εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ.



Αναπλάςεισ, Μουςεία και Ρολυκζντρα.



Ζργα διατοπικισ και διακρατικισ Συνεργαςίασ.
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Σφμφωνα με το άρκρο 111 παράγραφοσ 4 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013, ςυμπεριλαμβανομζνθσ, όπου
απαιτείται, τθσ ςυμπλιρωςθσ των υπόλοιπων τμθμάτων τθσ ζκκεςθσ προόδου
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Οι μελλοντικζσ προςκλιςεισ του Μζτρου 19 περιλαμβάνουν «Δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για
μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ», «Δράςεισ Αγροτουριςμοφ» και «Μελζτεσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ».
Σε ό,τι αφορά τθ ςυμβολι του ΕΡ Κάλαςςα ςτθν προςζγγιςθ «CLLD», θ πρόοδοσ ιταν περιοριςμζνθ,
αφοφ μόλισ το 2016 εγκρίκθκαν οι 3 Τοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ Αλιείασ (ΤΟΔΑ) και οι αντίςτοιχεσ
Στρατθγικζσ τουσ για Τοπικι Ανάπτυξθ. Με βάςθ τισ Στρατθγικζσ αυτζσ, οι 3 ΤΟΔΑ αναμζνεται να
υλοποιιςουν ενζργειεσ μζςω του Μζτρου 4.3 Εφαρμογι των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ-Σχζδια
που υποςτθρίηονται από ΤΟΔΑ και του Μζτρου 4.4 Δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ, οι οποίεσ κα
ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ του Ειδικοφ Στόχου τθσ ΡΕ4 για διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ
ευθμερίασ των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, αξιοποίθςθ των προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ και διατιρθςθ και ανάπτυξθ κζςεων απαςχόλθςθσ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ.
Σε ό,τι αφορά το Μζτρο 4.1 για τθν παροχι προπαραςκευαςτικισ υποςτιριξθσ, καμία ΤΟΔΑ δεν
αιτικθκε ςτιριξθ και το ποςό μεταφζρκθκε ςτα Μζτρα 4.3 και 4.4. Αυτό ζγινε γιατί οι ΤΟΔΑ αιτικθκαν
προπαραςκευαςτικι υποςτιριξθ μζςω του Leader (Μζτρο 19.1 του ΡΑΑ). Οι 3 ΤΟΔΑ βαςίηονται ςε
υφιςτάμενεσ ΟΤΔ του Ρρογράμματοσ Leader και ζχουν γίνει οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ ϊςτε να
πλθροφν τα κριτιρια για το ΕΡ Κάλαςςα. Συγκεκριμζνα, ζχουν διαφορετικι ςφνκεςθ, χωριςτζσ
επιτροπζσ λιψθσ αποφάςεων και επιλογισ ζργων, κακϊσ και τιρθςθ ξεχωριςτϊν βιβλίων και
διαδικαςιϊν. Θ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των αντίςτοιχων δεικτϊν αποτελζςματοσ τθσ ΡΕ4 κα διαφανεί
τα επόμενα ζτθ, δεδομζνου ότι μζςα ςτο 2017 οι ΤΟΔΑ κα προχωριςουν ςε προκθρφξεισ και
ακολοφκωσ ςτθν ζνταξθ και υλοποίθςθ ζργων.

11.2

Ρρόοδοσ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των αρχϊν
του κράτουσ μζλουσ και των δικαιοφχων να διαχειρίηονται και να χρθςιμοποιοφν τα
Ταμεία.

Στο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 7Α και 7Β για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ του ΕΤΡΑ
και του Ταμείου Συνοχισ, και του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 5 για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ του
ΕΚΤ, επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ που απαιτείται για τθν εφαρμογι
του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» και του Ε.Ρ. «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι
και Κοινωνικι Συνοχι», με κφριο γνϊμονα τθ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των πόρων που διατίκενται
ςτο πλαίςιο τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ 2014-2020. Για το ςκοπό αυτό, προβλζπεται θ υλοποίθςθ
παρεμβάςεων, μζςω των οποίων υποςτθρίηεται θ ςτελζχωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και των
υπόλοιπων φορζων με κατάλλθλο και υψθλϊν προςόντων προςωπικό, ικανό να ανταπεξζλκει ςτισ
ανάγκεσ τθσ υλοποίθςθσ, τθσ παρακολοφκθςθσ, τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ επικοινωνίασ, τθσ
επαλικευςθσ, των ελζγχων και τθσ αξιολόγθςθσ των ΕΡ, κακϊσ και παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν
εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν ςε αντικείμενα ςχετικά με τθν εφαρμογι των ΕΡ. Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά
ςτουσ δικαιοφχουσ, προβλζπεται θ ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ, ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ των ζργων που αναλαμβάνουν, μζςω
κατάλλθλων δράςεων ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ ανά κατθγορία Δικαιοφχων ι οριηόντια.
Το Δεκζμβριο 2016 εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ κοινό Σχζδιο Δράςθσ Τεχνικισ
Βοικειασ για τα δφο Ε.Ρ., το οποίο ζχει ωσ ςκοπό τθν ομαδοποίθςθ των επιλζξιμων δράςεων Τεχνικισ
Βοθκείασ, κακϊσ και τθν εξειδίκευςθ και οριοκζτθςθ των βαςικϊν κατθγοριϊν δαπανϊν που
περιλαμβάνονται ςε αυτζσ. Το Σχζδιο Δράςθσ περιλαμβάνει, επίςθσ, τον προχπολογιςμό για τθ χρονικι
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περίοδο εφαρμογισ των ΕΡ κατά ενότθτα δράςεων και φορζα για το κάκε Ταμείο, κακϊσ και τθ
διαδικαςία που κα πρζπει να ακολουκείται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν ζνταξθ των ζργων
Τεχνικισ Βοικειασ ςτα ΕΡ.
Βάςει του Σχεδίου Δράςθσ, αναμζνεται να ενταχκοφν ςτα ΕΡ ζργα Τεχνικισ Βοικειασ από το 2017 και
μετά. Ωςτόςο, με τθν εκ των προτζρων ζγκριςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, θ υλοποίθςθ ζργων Τεχνικισ
Βοικειασ είχε αρχίςει από το 2015 και ςυνεχίςτθκε και το 2016. Τα ζργα αυτά αφοροφν ςτθν
υποςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των ΕΡ, όπωσ θ ανάπτυξθ και λειτουργία του ΟΡΣ, θ
διενζργεια δράςεων αξιολόγθςθσ, πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, θ διοργάνωςθ εργαςιϊν και
τεχνικϊν ςυναντιςεων με τθν ΕΕ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν ςυςκζψεων για τθν παρακολοφκθςθ των
ΕΡ, και θ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ.
Ειδικότερα, το 2016 πραγματοποιικθκαν εκπαιδευτικά ςεμινάρια για το ΟΡΣ, με τθ ςυμμετοχι
Ενδιάμεςων Φορζων, Δικαιοφχων και λειτουργϊν τθσ ΔΑ. Επίςθσ, λειτουργοί τθσ ΔΑ ςυμμετείχαν ςε
ςεμινάρια και εκπαιδεφςεισ ςτο εξωτερικό ςχετικά με τθν Ρολιτικι Συνοχισ, τθ λειτουργία των ΕΔΕΤ,
τθν ΡΑΝ κ.ά. Τζλοσ, δράςεισ Τεχνικισ Βοικειασ υλοποιικθκαν και από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ, που
αφοροφςαν
κυρίωσ
μιςκοφσ,
ςυμμετοχι
ςε
ςεμινάρια,
αγορά
υπθρεςιϊν
ςυμβοφλων/εμπειρογνωμόνων και ελεγκτϊν, κακϊσ και ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
φορζων διαχείριςθσ Σχεδίων Χορθγιϊν.

11.3

Ρρόοδοσ τθσ εφαρμογισ διαπεριφερειακϊν και διακρατικϊν δράςεων.

Στο πλαίςιο τόςο του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» όςο και του Ε.Ρ.
«Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι» δεν προβλζπεται θ εφαρμογι
διαπεριφερειακϊν ι/και διακρατικϊν δράςεων.
Αντίκετα, ςτο πλαίςιο του ΡΑΑ και του Ε.Ρ. «Θάλαςςα» και ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ
«CLLD» προβλζπεται μζςω των Μζτρων 19.3 και 4.4. αντίςτοιχα θ υλοποίθςθ ζργων
διαπεριφερειακισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ. Στόχοσ των παρεμβάςεων είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ
προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ δραςτθριοτιτων ςυνεργαςίασ, που περιλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ
ζργων διαπεριφερειακισ ι διακρατικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθν προπαραςκευαςτικι τεχνικι
ςτιριξθ για τα ζργα αυτά. Τα ζργα διαπεριφερειακισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ επιλζγονται από τισ
TΟΔΑ και οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, υποβάλλονται μαηί με τθν υποβολι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ
ανάπτυξθσ. Επίςθσ, χρθματοδοτείται θ προπαραςκευαςτικι τεχνικι ςτιριξθ για ζργα διαπεριφερειακισ
και διακρατικισ ςυνεργαςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ΤΟΔΑ αποδεικνφουν ότι προετοιμάηουν τθν
υλοποίθςθ ενόσ ζργου.
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ετοιμαςίασ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Καλάςςια
Ρολιτικι (ΟΚΡ), ζχει δθμιουργθκεί υποομάδα για τθ καλάςςια εποπτεία που κα διερευνιςει τισ
οποιεςδιποτε ςυνζργιεσ/ςυνεργαςίεσ ςε ό,τι αφορά ζργα που κα υλοποιθκοφν κατά τθν περίοδο 20142020, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΤΘΑ, του ISF κακϊσ και ζργων διακρατικισ ςυνεργαςίασ. Μεταξφ
άλλων ςε αυτι λαμβάνουν μζροσ το ΤΑΚΕ, το ΤΕΝ που ζχει τθν αρμοδιότθτα για το VTMIS (Vessel
Traffic Information System), θ Λιμενικι και Ναυτικι Αςτυνομία, το Κζντρο Ζρευνασ και Διάςωςθσ του
Υπουργείου Άμυνασ, το Τμιμα τελωνείου και οι Λιμενικζσ Αρχζσ.
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Τζλοσ, θ Σφμβαςθ τθσ Βαρκελϊνθσ –ςυμβαλλόμενο Μζροσ τθσ οποίασ είναι και θ Κφπροσ-, μζςω τθσ
Οικοςυςτθμικισ προςζγγιςθσ, είναι ςε μεγάλο βακμό εναρμονιςμζνθ με τθν Οδθγία Ρλαίςιο για τθ
Καλάςςια Στρατθγικι (2008/56/ΕΚ), θ οποία με τθ ςειρά τθσ προωκεί και ενιςχφει τθ ςφμβαςθ και τθ
ςυνεργαςία μεταξφ των οκτϊ κρατϊν τθσ ΕΕ και 14 άλλων Μεςογειακϊν παράκτιων χωρϊν. Σε αυτό το
πλαίςιο πολλζσ από τισ δράςεισ που προωκοφνται μζςα από το Ε.Ρ. «Κάλαςςα» 2014-2020
εξυπθρετοφν ταυτόχρονα τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΟΡΚΣ. Τζτοιεσ δράςεισ είναι για παράδειγμα οι
ζρευνεσ βακζων οικοςυςτθμάτων, θ χαρτογράφθςθ του οικότοπου προτεραιότθτασ λιβάδια P.
oceanica, θ μελζτθ και θ παρακολοφκθςθ ξενικϊν ειδϊν, θ καταγραφι και αξιολόγθςθ του πλθκυςμοφ
των κθτωδϊν, θ μελζτθ των τροφικϊν πλεγμάτων, τα προγράμματα παρακολοφκθςθσ των καλάςςιων
υδάτων τθσ Κφπρου κλπ.

11.4

Ρρόοδοσ τθσ εφαρμογισ των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν των
γεωγραφικϊν περιοχϊν που πλιττονται περιςςότερο από τθ φτϊχεια ι
ςτοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίηουν τον υψθλότερο κίνδυνο φτϊχειασ,
διακρίςεων ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, με ειδικι μζριμνα για τισ
περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ και τα άτομα με αναπθρίεσ, τουσ μακροχρόνια
ανζργουσ
και
τουσ
νζουσ
χωρίσ
επαγγελματικι
δραςτθριότθτα,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των χρθςιμοποιοφμενων χρθματοδοτικϊν
πόρων.

Οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ που ςχετίηονται με τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ
ενεργοφσ ζνταξθσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, αντιμετωπίηονται μζςα από μζτρα που ζχουν
ςχεδιαςτεί ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Απαςχόλθςθ, Ανκρϊπινοι Ρόροι και Κοινωνικι Συνοχι» και
λαμβάνουν τθ ςτιριξθ του ΕΚΤ, και τα οποία εφαρμόηονται ςε Ραγκφπριο επίπεδο. Από τα μζτρα που
ζχουν ςχεδιαςτεί, είχαν ενεργοποιθκεί ζωσ το τζλοσ του 2016 με ορίηοντα υλοποίθςθσ το 2017 Σχζδια
Ραροχισ Κινιτρων για πρόςλθψθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ και ςυγκεκριμζνα ατόμων με χρόνιεσ
πακιςεισ, ατόμων με αναπθρία και ατόμων θλικίασ άνω των 50 ετϊν. Τα Σχζδια περιλαμβάνονται ςτα
μζτρα των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ που εφαρμόηονται ςτθν Κφπρο και ςυμβάλλουν ςτθν
προςπάκεια που καταβάλλεται για καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
ειδικότερα όςον αφορά τθν ενεργό ζνταξθ ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Για τθν κοινωνικι και εργαςιακι ζνταξθ των ατόμων με αναπθρίεσ ξεκίνθςε, επίςθσ, θ υλοποίθςθ του
ζργου «Επζκταςθ Εφαρμογισ του Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ τθσ Αναπθρίασ και Λειτουργικότθτασ», ςτο
πλαίςιο του οποίου κα λειτουργιςουν 3 Κζντρα αξιολόγθςθσ που κα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των
ΑμεΑ ςε Ραγκφπρια βάςθ. Ιδθ ζχουν ολοκλθρωκεί 3.918 αξιολογιςεισ από τθν ζναρξθ του ζργου.
Για τουσ μακθτζσ που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και απειλοφνται ι βιϊνουν διακρίςεισ
ι κοινωνικό αποκλειςμό, εφαρμόηεται ςε επιλεγμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ δράςεισ ςχολικισ και
κοινωνικισ ζνταξθσ. Ρρόκειται για το Ρρόγραμμα «ΔΑ.Σ.Ε.» που το 2016 υλοποιικθκε ςε 42 ςχολικζσ
μονάδεσ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια), καλφπτοντασ περίπου το 10% των μακθτϊν. Τθ ςχολικι
χρονιά 2016-2017, θ εφαρμογι του προγράμματοσ προγραμματίηεται να επεκτακεί ςε περίπου 80
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ςχολικζσ μονάδεσ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια/Λφκεια, Τεχνικζσ Σχολζσ), καλφπτοντασ περίπου
το 12% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, με απϊτερο ςτόχο τθν κάλυψθ του 15% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ.
Για τθν εργοδότθςθ των μακροχρόνια ανζργων εφαρμόςτθκε Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων, το οποίο
υλοποιικθκε μζςω 2 Ρροςκλιςεων (Λοφλιοσ & Νοζμβριοσ 2015), ςτο πλαίςιο του οποίου
υπογράφτθκαν 1.009 ΣΔΧ ςυνολικοφ φψουσ ςχεδόν €6 εκατ. Το Σχζδιο αφοροφςε τθν επιχοριγθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ εγγεγραμμζνων άνεργων, ςε Επαρχιακό ι Τοπικό Γραφείο Εργαςίασ (Δθμόςια Υπθρεςία
Απαςχόλθςθσ – ΔΥΑ) για πάνω από (6) ςυνεχόμενουσ μινεσ πριν τθν θμερομθνία πρόςλθψισ τουσ.
Για τουσ νζουσ θλικίασ 25 μζχρι 29 ετϊν που βρίςκονται εκτόσ Απαςχόλθςθσ, Εκπαίδευςθσ ι
Κατάρτιςθσ (NEETs) προγραμματίηεται εντόσ του 2017 Σχζδιο Ραροχισ Κινιτρων για τθν ζνταξι τουσ
ςτθν αγορά εργαςίασ. Το Σχζδιο κα αποςκοπεί ςτθν άμβλυνςθ τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ θλικίασ από 25
μζχρι 29 ετϊν, οι οποίοι δεν μετζχουν ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ. Στο πλαίςιο του
Σχεδίου αναμζνεται να ενταχκοφν οκτακόςια (800) άτομα από τθν Ομάδα Στόχο.
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