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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2019
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση
των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.
ΟΡΑΜΑ
Η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
ΑΞΙΕΣ
1. Αποτελεσματικότητα: Aποτελεσματική λειτουργία της ΓΔ ΕΠΣΑ η οποία να στοχεύει στην
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
2. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση: Άμεση και στοχευμένη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών,
Οργανισμών και πολιτών στη συνεργασία τους με τη ΓΔ ΕΠΣΑ.
3. Ακεραιότητα: Εκτέλεση των καθηκόντων με αμεροληψία και υψηλά επαγγελματικά
πρότυπα.
4. Διαφάνεια: Εκτέλεση των εργασιών με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.
5. Σεβασμός: Αντιμετώπιση των εργαζομένων, των συναδέλφων και των πολιτών με σεβασμό.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΓΔ ΕΠΣΑ για την τριετία 2016-2018 είναι οι ακόλουθες:
1. Βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων.
2. Συμβολή στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και ανάκαμψη της οικονομίας.
3. Συμβολή στην ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού για παραγωγή πολιτικής, υλοποίηση
και αξιολόγηση και συμβολή στην βελτίωση της αποδοτικότητας της κρατικής μηχανής.
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Επιδίωξη 1:

Στρατηγική Επιδίωξη 2:

Στρατηγική Επιδίωξη 3:

Βέλτιστη αξιοποίηση
χρηματοδοτικών πόρων

Συμβολή στην προώθηση
της ανταγωνιστικότητας και
ανάκαμψη της οικονομίας

Συμβολή στην
ενδυνάμωση του κρατικού
μηχανισμού για
παραγωγή πολιτικής,
υλοποίηση και
αξιολόγηση και συμβολή
στην βελτίωση της
αποδοτικότητας της
κρατικής μηχανής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚ ΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ ΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ)
(Δ1)

Στόχος 1: Διαμόρφωση,
Υλοποίηση και
Παρακολούθηση Σχεδίου
Δράσης για το Νέο Μοντέλο
Ανάπτυξης για την Κύπρο
συμπεριλαμβανομένου του
συντονισμού και της
παρακολούθησης θεμάτων
αναπτυξιακής στρατηγικής ΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Δ2)

Στόχος 1: Αποτελεσματική
Αξιοποίηση των
Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων
(ΕΔΕΤ) στη Κύπρο και
διαμόρφωση και
παρακολούθηση της
Πολιτικής Συνοχής και άλλων
Ευρωπαϊκών Πολιτικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Δ3)

Στόχος 1: Βελτίωση της
βιωσιμότητας και
αποδοτικότητας έργων
δημοσίων επενδύσεων
καθώς και έργων δημοσίων
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επενδύσεων σε σύμπραξη με
τον ιδιωτικό τομέα

Στόχος 2: Συμβολή στην
αύξηση της
χρηματοπιστωτικής
ρευστότητας και ενίσχυση
της δυνατότητας πρόσβασης
στη χρηματοδότηση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ Β ΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Δ4)

Στόχος 1: Παρακολούθηση
και συντονισμός εθνικών
θέσεων για θέματα Έρευνας
και προώθηση Έρευνας,
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ως
μέσων ανάπτυξης
Στόχος 2: Προώθηση της δια
βίου μάθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Δ5)

Στόχος 1: Αποτελεσματική
αξιοποίηση Ευρωπαϊκών
ανταγωνιστικών
προγραμμάτων και άλλων
Διεθνών Χρηματοδοτικών
Οργανισμών
Στόχος 2: Ενίσχυση της
Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας μέσω
της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΑΣ (Δ6)

Στόχος 1: Προώθηση
Οικονομικής και Τεχνικής
Συνεργασίας με τρίτες Χώρες
Στόχος 2: Αποδοτική και
Αποτελεσματική Διαχείριση
της ΓΔ ΕΠΣΑ

6

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση

Στόχοι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚ ΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΙΑ
–
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ)

1. Διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση Σχεδίου
Δράσης για το Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης για την Κύπρο
συμπεριλαμβανομένου
του
συντονισμού
και
της
παρακολούθησης θεμάτων αναπτυξιακής στρατηγικής ΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜ ΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1.
Αποτελεσματική
Αξιοποίηση
των
Ευρωπαϊκών,
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στη Κύπρο
και διαμόρφωση και παρακολούθηση της Πολιτικής Συνοχής
και άλλων Ευρωπαϊκών Πολιτικών

1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας έργων
Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και έργων Δημοσίων
Επενδύσεων σε σύμπραξη με τον Ιδιωτικό τομέα
2. Συμβολή στην αύξηση της χρηματοπιστωτικής ρευστότητας
και
ενίσχυση
της
δυνατότητας
πρόσβασης
στη
χρηματοδότηση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

1. Παρακολούθηση και Συντονισμός Εθνικών Θέσεων για
θέματα Έρευνας και Προώθηση Έρευνας, Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ως μέσων ανάπτυξης
2. Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Αποτελεσματική αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών
2. Ενίσχυση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσω της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ

1. Προώθηση Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας με τρίτες
Χώρες
2. Αποδοτική και Αποτελεσματική Διαχείριση της ΓΔ ΕΠΣΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Δ1)
ΣΤΟΧΟΣ (Σ 1): ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙ Α ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η υφιστάμενη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας επιβάλλει την εντατική και συστηματική
προώθηση συντονισμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας,
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Mε απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ο Υφυπουργός παρά τω Πρoέδρω με τη στήριξη της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης της ΓΔ ΕΠΣΑ, ανέλαβε να προωθήσει την αναπτυξιακή
μεταρρύθμιση, μέσα από τον σχεδιασμό, και την προώθηση της υλοποίησης Σχεδίου Δράσης
για την υιοθέτηση Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας. Το Σχέδιο Δράσης
που ετοιμάστηκε υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υφυπουργού, και εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα σε τομείς προτεραιότητας για
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, προσέλκυση και διευκόλυνση των επενδύσεων,
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης για αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και
οι αλλαγές που προωθούνται αποτελούν τη βάση για την ετοιμασία της Δήλωσης Κυβερνητικής
Στρατηγικής.
Το ισχύον θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στην Κύπρο παρουσιάζει μια σειρά αδυναμιών, οι
οποίες έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου,
προωθείται μια σειρά δράσεων Έξυπνης Ρύθμισης η οποία περιλαμβάνει απλοποίηση
επιλεγμένων διαδικασιών και νομοθεσιών και προώθηση πρακτικών Καλής Νομοθέτησης.
Παράλληλα, στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, βασικό εργαλείο
αποτελεί η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Προτεραιότητα
δίνεται στην επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη μείωση της
γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση του κόστους λειτουργίας του
δημόσιου τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Παράλληλα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης είναι αρμόδια για το συντονισμό σε
εθνικό επίπεδο και την παρακολούθηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της
επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, μέσω της ετοιμασίας και εφαρμογής του
Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΜΠ) σε ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα, οι
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υποχρεώσεις της Κύπρου για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020
λαμβάνονται υπόψη για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την υιοθέτηση Νέου
Μοντέλου Ανάπτυξης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ1): Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας – Προώθηση
Προτεραιοτήτων
Με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας η Διεύθυνση
Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης προωθεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δράσεις:
 Επικαιροποίηση και προώθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την υιοθέτηση
Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης για την Οικονομία,
 Προώθηση μέτρων σε τομείς προτεραιότητας που στοχεύουν στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας όπως:
- Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).
- προώθηση των εξαγωγών, μέσω της εκπόνησης μελέτης για βελτίωση της
εξαγωγικής επίδοσης της Κύπρου,
 Συστηματική παρακολούθηση της αξιολόγησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
κυπριακής οικονομίας (παρακολούθηση διεθνών ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών) με
στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη
και την προώθηση νέων πρωτοβουλιών για αντιμετώπιση τους,
 Έκδοση περιοδικών εκθέσεων προόδου για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της
κυπριακής οικονομίας,
 Ετοιμασία της Δήλωσης Κυβερνητικής Στρατηγικής, η οποία καθορίζει τους συνολικούς
στόχους και κατεύθυνση των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων και άλλων
κρατικών Υπηρεσιών,
 Προώθηση της συστηματικής διαβούλευσης με φορείς του ιδιωτικού τομέα για
εντοπισμό και καθορισμό προτεραιοτήτων για μεταρρύθμιση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει
στον ιδιωτικό τομέα.
 Προώθηση της υλοποίησης δράσεων για ενίσχυση της διαφάνειας και της δημιουργίας
ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου προκαθορισμένος αριθμός πολιτών θα
μπορεί να υποβάλλει αιτήματα προς την Κυβέρνηση, με τα οποία θα την καλούν να
λάβει δράση για ένα συγκεκριμένο θέμα και τα οποία η Κυβέρνηση θα υποχρεούται να
εξετάζει και ενδεχόμενα να υιοθετεί.
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1.2 Δραστηριότητα (Δ2): Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
της προσέλκυσης επενδύσεων
Ανάληψη στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στη διευκόλυνση και προσέλκυση
επενδύσεων και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητα όπως:
 Θέσπιση νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση μεγάλων επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης τους
(fast track),
 Δρομολόγηση απαιτούμενων ενεργειών για την ετοιμασία της λειτουργίας του
Μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης Μεγάλων Επενδύσεων ο οποίος αναμένεται να
τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2017,
 Προώθηση ενεργειών για βελτιστοποίηση της διαδικασίας εργοδότησης αλλοδαπών
υψηλών προδιαγραφών από τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις που η απασχόληση των
ατόμων αυτών συμβάλλει στην προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της
αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους,
 Σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ, προώθηση της υλοποίησης της Εθνική Δήλωση Πολιτικής
για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο, η οποία στοχεύει
στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, στη διευκόλυνση της
πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση καθώς και στην ενίσχυση της
πρόσβασής τους στις αγορές,
 Σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ, συμβολή στη δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας για
παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις και στη στελέχωση και έναρξη της
λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας,
 Εξέταση της δημιουργίας δομών στήριξης για νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες,
με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 Ετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων στην Κύπρο.
1.3 Δραστηριότητα (Δ3): Ετοιμασία ολοκληρωμένου πλαισίου Έξυπνης Ρύθμισης για
Απλοποίηση διαδικασιών/νομοθεσιών σε τομείς προτεραιότητας και βελτίωση
ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσης για την εφαρμογή της έξυπνης ρύθμισης στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο στις 29/10/2015. Στα πλαίσια αυτά προωθούνται οι ακόλουθες
ενέργειες:
 Σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ και με βάση μελέτη που ετοιμάστηκε από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες για αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξορθολογισμό του νομοθετικού
και διαδικαστικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξετάζονται μεταρρυθμίσεις οι όποιες
προγραμματίζεται να αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2017,
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 Στον τομέα των κατασκευών, προωθείται η διεξαγωγή μελέτης η οποία θα εισηγηθεί
τρόπους για απλοποίηση στις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικής άδειας και
οικοδομικής άδειας,
 Υλοποίηση της διαδικασίας για εκσυγχρονισμό του Τμήματος Αρχείου, Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, στα πλαίσια του οποίου εξετάζονται τέσσερις διαδικασίες, με στόχο
την απλοποίηση τους,
 Προώθηση δράσεων απλοποίησης σε σημαντικές διαδικασίες του Τμήματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 Ενίσχυση της εφαρμογής της Ανάλυσης
Αντίκτυπου (ΑΑ) και της δημόσιας
διαβούλευσης κατά τη διαμόρφωση νέων νομοσχεδίων και συγκεκριμένα:
- Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός αναθεωρημένου πλαισίου ΑΑ, ο οποίος θα
περιλαμβάνει ουσιαστική ποιοτική ανάλυση (και όπου δυνατόν χρήση ποσοτικών
στοιχείων) και καταγραφή των επιπτώσεων της νομοθεσίας,
- Εισαγωγή ενός ειδικού μηχανισμού αξιολόγησης και προώθησης μέτρων
μετριασμού για τυχόν αντίκτυπο που προκύπτει από τις νέες νομοθεσίες για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME Test).
- Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εισαγωγή κατάλληλων εργαλείων για την καταμέτρηση
του κόστους συμμόρφωσης/διοικητικού κόστους για κάθε νέα νομοθεσία όπως και
την καταμέτρηση του διοικητικού φόρτου για συγκεκριμένες επιλεγμένες
διαδικασίες και υφιστάμενες νομοθεσίες,
● Προετοιμασία και συμμετοχή σε συνέδρια/δίκτυα της ΕΕ (REFIT Platform, Better
Regulation Network) σχετικά με θέματα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού πλαισίου.
1.4 Δραστηριότητα (Δ4): Διεκπεραίωση περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικά
για βελτίωση της επικοινωνίας του πολίτη με τη δημόσια υπηρεσία, και ενδυνάμωση
της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας ειδικής ψηφιακής Πλατφόρμας για τις
Επιχειρήσεις*
 Προώθηση της αξιοποίησης διαδικτύου για παροχή πληροφόρησης των
πολιτών/επιχειρήσεων και επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» (π.χ. ηλεκτρονικές
αιτήσεις, πληρωμές κτλ), σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ),
 Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), προώθηση,
ως προτεραιότητας, της δημιουργίας Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ), το
οποίο θα αποτελεί κεντρικό σημείο επικοινωνίας του πολίτη/επιχειρήσεων με τη
δημόσια υπηρεσία και θα παρέχει τόσο πρωτογενή πληροφόρηση (γενική
πληροφόρηση, εξασφάλιση εντύπων, ανακοινώσεις, πληροφόρηση για διαδικασίες κτλ)
όσο και δευτερογενή πληροφόρηση (υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων, πληροφόρηση για
την εξέλιξη/πρόοδο αιτήσεων, συναλλαγές πολιτών/επιχειρήσεων με τις αρμόδιες
αρχές κτλ),
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 Σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ, δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
γα τη διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ενημέρωση
για τη διαχείριση των αιτήσεων και διοικητική πληροφόρηση),
 Προώθηση ενεργειών για παροχή πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και
ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης στους πολίτες.
* Για την εν λόγω Δραστηριότητα απασχολούνται μόνο λειτουργοί οι οποίοι είναι
αποσπασμένοι στην Προεδρία.
1.5

Δραστηριότητα (Δ5): Προώθηση της επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην Κύπρο και συμβολή στην αξιοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη
Αναφορικά με την προώθηση της επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων της Στρατηγικής
Ευρώπη 2020:
 Ετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου Εθνικού
Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΜΠ) και αξιολόγηση της προόδου στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την Στρατηγική
Ευρώπη 2020, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία,
 Συμβολή στην προετοιμασία της εκπροσώπησης της Κύπρου στα διάφορα Συμβούλια
Υπουργών καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν συζητούνται τα θέματα που
άπτονται της Στρατηγικής Ευρώπη 2020,
 Εκπροσώπηση της Κύπρου στις σχετικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σημαντικότερη την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC),
στην οποία συζητούνται, μεταξύ άλλων, οι εκθέσεις αναφορικά με τη Διαδικασία
Μακροοικονομικής Ανισορροπίας καθώς και οι Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις. Ετοιμασία
των θέσεων της Κύπρου, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
 Συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων με σκοπό την υλοποίηση
των ειδικών συστάσεων (Country Specific Recommendations) που εκδίδονται από την
ΕΕ για την Κύπρο μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου και αφορούν
διαρθρωτικές/αναπτυξιακές αλλαγές.
Αναφορικά με την προώθηση και αξιοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη
 Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης υπό την Προεδρία του Υπουργείου Οικονομικών
για τον εντοπισμό επιλέξιμων εθνικών έργων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και συμβολή στην προώθηση των έργων αυτών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης
(Σ) /Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

12

ΔΕ01: Ρυθμός
Ανάπτυξης του
ΑΕΠ
συγκρινόμενος με
το μέσο όρο της ΕΕ

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως το ποσοστό μεταβολής
του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο και
θα γίνεται σύγκριση με το μέσο όσο του αντίστοιχου
δείκτη των 28 ΚΜ της ΕΕ.

ΔΕ02: Ποσοστό
των εθνικών
στόχων της
Στρατηγικής
Ευρώπη 2020 που
πρόκειται να
υλοποιηθούν

Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως το ποσοστό % των
ακόλουθων στοιχείων:

Σ1:
Διαμόρφωση,
υλοποίηση και
παρακολούθηση του
Σχεδίου Δράσης για
το Νέο Μοντέλο
Ανάπτυξης για την
Κύπρο
συμπεριλαμβανομέν
ου του Συντονισμού
της
παρακολούθησης
Θεμάτων
Αναπτυξιακής
Στρατηγικής ΕΕ.

Τα στατιστικά στοιχεία θα συλλέγονται από τη
Στατιστική Υπηρεσία και τη EUROSTAT

Αριθμητής: Ο αριθμός των εθνικών στόχων της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 που πρόκειται να
υλοποιηθούν εντός του υπό εξέταση έτους.
Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των εθνικών
στρατηγικών στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020
(σύνολο 8)
Για τους δείκτες που δεν πληρούν το κριτήριο θα
καταγράφεται το επίπεδο της απόστασης από το
στόχο υλοποίησης.
Τα στοιχεία θα συλλέγονται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης το οποίο ετοιμάζεται
σε ετήσια βάση από τις κυπριακές αρχές και
εγκρίνεται από την ΕΕ και καταγράφει την πρόοδο
που επιτεύχθηκε.

Δ01: Ενδυνάμωση
της
ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας –
Προώθηση
Τομεακών
Προτεραιοτήτων

ΔΑ01:Ποσοστό των
ετήσιων στόχων
που θα
υλοποιηθούν εντός
του έτους

Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως το ποσοστό των
δράσεων των σχετικών ενοτήτων του Σχεδίου
Δράσης για την Ανάπτυξη οι οποίες θα έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους ως προς το σύνολο
των σχετικών ενοτήτων του Σχεδίου Δράσης .
Αριθμητής: Αριθμός δράσεων των σχετικών
ενοτήτων του Σχεδίου Δράσης που έχουν
ολοκληρωθεί.
Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός δράσεων των
σχετικών ενοτήτων του Σχεδίου Δράσης.
Τα στοιχεία θα συλλέγονται από την ετήσια έκθεση
προόδου του Σχεδίου Δράσης, η οποία ετοιμάζεται
από τη ΜΔΜ σε συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία

Δ02: Προώθηση και
ενίσχυση της

ΔΑ02: Αριθμός
επενδυτικών

O δείκτης θα υπολογίζεται ως ο αριθμός των
επενδυτικών έργων τα οποία εντάχθηκαν κάτω από
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επιχειρηματικής
δραστηριότητας και
της προσέλκυσης
των επενδύσεων

έργων που έχουν
ολοκληρωθεί μέσω
του μηχανισμού
ταχείας
αδειοδότησης

το μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης και για τα
οποία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες
αδειοδότησης εντός του υπό εξέταση έτους.

Δ03:
Ετοιμασία ενός
ολοκληρωμένου
πλαισίου Έξυπνης
Ρύθμισης για
Απλοποίηση
διαδικασιών και
νομοθεσιών σε
τομείς
προτεραιότητας και
βελτίωση
ρυθμιστικού
πλαισίου για τις
επιχειρήσεις

ΔΑ01:

Ο δείκτης θα αφορά των αριθμό διαδικασιών οι
οποίες απλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του
έτους.

Δ04:

ΔΑ01:

Διεκπεραίωση
περισσότερων
δημόσιων
υπηρεσιών
ηλεκτρονικά για
βελτίωση της
επικοινωνίας του
πολίτη με τη
δημόσια υπηρεσία,
και ενδυνάμωση
της
επιχειρηματικότητας
μέσω δημιουργίας
ειδικής ψηφιακής
Πλατφόρμας για τις
Επιχειρήσεις*

Αριθμός
κυβερνητικών ηυπηρεσιών που
παρέχονται στο
κοινό μέσω της
διαδικτυακής
πύλης Αριάδνη.

Δ05:
Προώθηση της
επίτευξης των

ΔΑ01:

Αριθμός
διαδικασιών που
απλοποιήθηκαν

Τα στοιχεία θα συλλέγονται μέσω ενός ενδουπηρεσιακού πληροφοριακού συστήματος στο
οποίο θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται η
πρόοδος.

Τα στοιχεία θα συλλέγονται μέσω μιας
ενδουπηρεσιακής βάσης δεδομένων.

Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός
κυβερνητικών υπηρεσιών οι οποίες θα παρέχονται
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Αριάδνη
μέχρι το τέλος του υπό εξέταση έτους.
Τα στοιχεία θα συλλέγονται μέσω μιας
ενδουπηρεσιακής βάσης δεδομένων.

Ο δείκτης θα είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Υποβολή του
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προτεραιοτήτων και
στόχων της
Στρατηγικής Ευρώπη
2020 στην Κύπρο
και συμβολή στην
αξιοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου για την
Ευρώπη

Εθνικού
Προγράμματος
Μεταρρύθμισης
στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
έγκρισή του
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Δ2)

ΣΤΟΧΟΣ (Σ2) : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (EΔΕΤ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑ Ι ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ΓΔ ΕΠΣΑ αποτελεί την Εθνική Αρχή (Αρχή Συντονισμού) για τη χρήση των πόρων από τα
Ευρωπαϊκά, Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ)
2014-2020. Παράλληλα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Διαχειριστική Αρχή
για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «ΘΑΛΑΣΣΑ» της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020.
Όσο αφορά στο ρόλο της ΓΔ ΕΠΣΑ ως Εθνική Αρχή Συντονισμού, η ΓΔ ΕΠΣΑ συνέταξε της
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης συνέταξε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) η οποία αποτελεί το
ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο αξιοποίησης των ΕΔΕΤ με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο
για την επίτευξη της Στρατηγικής της Ένωσης («Ευρώπη 2020») για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΣΕΣ είναι η εθνική ομπρέλα των πέντε ΕΔΕΤ και περιγράφει
το συντονισμό μεταξύ τους.
Παράλληλα η ΓΔ ΕΠΣΑ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των εξελίξεων και προτάσεων
σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και την Πολιτική Συνοχής. Το ΠΔΠ
είναι η χρηματοδοτική δέσμη για την επταετή προγραμματική περίοδο μέσω της οποίας
επιδιώκεται η υλοποίηση της Στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Ουσιαστικό μέρος αυτής της
χρηματοδοτικής δέσμης αποτελεί η Πολιτική Συνοχής η οποία συμβάλλει σημαντικά στην
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020».
Σημειώνεται ότι έχει ήδη αρχίσει η διαβούλευση για την αναθεώρηση της Πολιτικής Συνοχής
μετά το 2020 κάτι για το οποίο χρειάζεται συντονισμός και διαβούλευση με τις αρμόδιες
υπηρεσίες για τον καταρτισμό των εθνικών θέσεων της Κύπρου.
Όσον αφορά στο ΠΔΠ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Πλαισίου με βάση τα
τελευταία χρηματοοικονομικά δεδομένα, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει θετικά την Κύπρο.
Λόγω του ρόλου της ως ΔΑ για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της ΠΠ 20072013, η ΓΔ ΕΠΣΑ συντονίζει και το κλείσιμο των Προγραμμάτων της εν λόγω περιόδου, το οποίο
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2017.
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Για τη νέα ΠΠ 2014-2020, η ΓΔ ΕΠΣΑ, ως Διαχειριστική Αρχή, ανέλαβε την ετοιμασία των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή» και «ΘΑΛΑΣΣΑ» τα οποία εξειδικεύουν, μέσω των συγκεκριμένων Ταμείων, τους
στρατηγικούς στόχους της ΣΕΣ. . Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για τα οποία έχει οριστεί η
ΓΔ ΕΠΣΑ ως Διαχειριστική Αρχή, έχουν δεσμευτεί πόροι από τα Ταμεία ύψους €746.6 εκ.
Επιπρόσθετα, η ΓΔ ΕΠΣΑ είναι ο Εθνικός Συντονιστής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) και για τα οποία κατανεμήθηκαν στην Κύπρο πόροι ύψους
32.7 εκ.
Οι διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων της περιόδου 2014-2020 έχουν αρχίσει
από τον Ιούλιο του 2014, μετά την έγκριση του ενδεικτικού καταλόγου έργων από το
Υπουργικό Συμβούλιο (Απόφαση 77.299 ημερ. 23/7/14). Περαιτέρω, άρχισε η ετοιμασία του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί το Μάιο 2016 περίοδος κατά την οποία θα υποβληθεί το πρώτο αίτημα
ενδιάμεσης πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να επιτευχθούν οι ψηλοί
στόχοι απορρόφησης των Ευρωπαϊκών Πόρων δεδομένης και της εμπροσθοβαρούς κατανομής
των πόρων αυτών.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ6): Ετοιμασία Στρατηγικών Εγγράφων και Συντονισμός Εθνικών
Θέσεων σχετικά με τις Στρατηγικές, Πολιτικές και τη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων της
ΕΕ
Οι ευθύνες της ΓΔ ΕΠΣΑ σε σχέση με την πιο πάνω δραστηριότητα περιλαμβάνουν τις
αρμοδιότητες της ως Εθνικής Αρχής για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και είναι μεταξύ άλλων:
 Η κατάρτιση, υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τυχόν αναθεώρηση της
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ),
 Ετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκθέσεων Προόδου σχετικά με την
εφαρμογή της ΣΕΣ το 2017 και 2019,

 Ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων/διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
θέματα Πολιτικής Συνοχής και των ΕΔΕΤ,
 Ο συντονισμός και προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου σε Προγράμματα του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) και συμμετοχή στις Επιτροπές
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΕΕΣ,
 Ο συντονισμός της εκπροσώπησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Επιτροπές και
Ομάδες Εργασίας της ΕΕ σε θέματα της Πολιτικής Συνοχής και ΕΔΕΤ,
 Η διαμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ και η υποβολή του
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
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 Η παρακολούθηση πιθανών αλλαγών στους σχετικούς νομοθετικούς κανονισμούς που
πιθανόν να επηρεάζουν την κατανομή της Κύπρου από τα διάφορα Ταμεία και
Προγράμματα ΕΕ,
 Η συλλογή οικονομικών και άλλων στοιχείων για σκοπούς της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης
του ΠΔΠ,
 Η εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το ποσό
της εθνικής συμμετοχής για υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

1.2 Δραστηριότητα (Δ7): Προγραμματισμός, διαχείριση, παρακολούθηση των ΕΔΕΤ μέσω των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) για τα οποία Διαχειριστική Αρχή είναι η ΓΔ ΕΠΣΑ.
Κύριες ευθύνες της ΓΔ ΕΠΣΑ σε σχέση με την πιο πάνω δραστηριότητα περιλαμβάνουν:
● την κατάρτιση και τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεων των ΕΠ,
● την Προεδρία και Γραμματεία των Επιτροπών Παρακολούθησης οι οποίες αποτελούν το
ανώτατο θεσμικό όργανο λήψεως αποφάσεων για τη διαχείριση και παρακολούθηση της
προόδου των ΕΠ,
● τη σύνταξη των Ετήσιων και τελικών Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ,
● την ετοιμασία και αποστολή στοιχείων προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν
στον προϋπολογισμό έργων που συγχρηματοδοτούνται και στις προβλέψεις αιτήσεων
πληρωμών για το τρέχον και επόμενο οικονομικό έτος,
● την οργάνωση Ετήσιων Συνεδριάσεων Επανεξετάσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου
εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε ΕΠ,
● τη σύνταξη εγκυκλίων και την παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων
σχετικά με την εκτέλεση καθηκόντων τους και την υλοποίηση των έργων,
● την εκπαίδευση Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων σε σχέση με τις διαδικασίες που
απαιτούνται στα πλαίσια των ΕΠ,
● την έγκριση των Σχεδίων Χορηγιών που ετοιμάζονται από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους
Φορείς,
● την έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη,
● την ένταξη και παρακολούθηση έργων που δεν έχουν ανατεθεί σε Ενδιάμεσους Φορείς
● την χρηματοδότηση (δεσμεύσεις και μεταφορά πιστώσεων) προς τους Δικαιούχους και
ΕΦ για έργα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ,
● την ετοιμασία πλάνου αξιολόγησης και την εκτέλεση αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 των ΕΠ,
● την κατάρτιση και παρακολούθηση Στρατηγικής Επικοινωνίας για κάθε ΕΠ και την
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για θέματα ενημέρωσης και δημοσιότητας,
● την αναβάθμιση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο
είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και
το λογιστικό έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων,
● το συντονισμό και την ετοιμασία των εγγράφων κλεισίματος των ΕΠ της ΠΠ 2007-2013,
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● την προεδρία του Ειδικού Συμβουλίου (Protector) για τη διαχείριση του Πρωτοβουλίας
JEREMIE
● το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αξιοποίηση του ποσού που έχει
κατανεμηθεί για τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1.3 Δραστηριότητα (Δ8): Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος ΕΠ
Κύριες ευθύνες της ΓΔ ΕΠΣΑ σε σχέση με την πιο πάνω δραστηριότητα περιλαμβάνουν:
● την έκδοση εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και οδηγών επαληθεύσεων προς
τους Ενδιάμεσους Φορείς και άλλες εγκυκλίους σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση,
● την παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης φορέων σε σχέση με την επιλεξιμότητα
δαπανών, επαληθεύσεων και άλλων σχετικών θεμάτων,
● τον έλεγχο της ποιότητας των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τους ΕΦ και
διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης, της κατάλληλης τεκμηρίωσης και συνολικής
έντασης τους,
● την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της ετήσιας σύνοψης σχετικά
με τις επαληθεύσεις και άλλους ελέγχους (ετήσια έκθεση ελέγχου/ελεγκτική γνώμη),
● την παρακολούθηση των εκθέσεων ελέγχου που ετοιμάζονται από την Αρχή Ελέγχου και
ανταλλαγή πληροφοριών για τα αποτελέσματα των ελέγχων,
● το σημείο επαφής και συντονισμός των ελέγχων από τα Ελεγκτικά Όργανα,
● την υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των παρατυπιών που εντοπίζονται,
● ενσωμάτωση μέτρων αντιμετώπισης της απάτης στις διαδικασίες επαληθεύσεων,
● αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου,
● διαδικασίες κλεισίματος σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση,
● καθοδήγηση σχετικά με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης για έργα και σχέδια
χορηγιών,
● την έκδοση πιστοποιητικών για εξουσιοδότηση εξακριβωτών πρωτοβάθμιου ελέγχου και
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τα έργα των Προγραμμάτων ΕΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΑΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή
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ΔΕ01:
Απορρόφηση των
Σ02:
ΕΔΕΤ στο πλαίσιο
Αποτελεσματική
των
αξιοποίηση των
Επιχειρησιακών
ΕΔΕΤ στην Κύπρο
Προγραμμάτων για
και Διαμόρφωση και τα οποία η ΓΔ
Παρακολούθηση της ΕΠΣΑ είναι
Πολιτικής Συνοχής
Διαχειριστική
και άλλων Πολιτικών Αρχή]
της ΕΕ

Υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για ενδιάμεση/τελική πληρωμή έτσι ώστε να
αποφευχθεί η αποδέσμευση μέρος του ποσού σε
ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν έχει
χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου
οικονομικού έτους μετά το έτος της έγκρισης του
ΕΠ. Ο κανόνας αποδέσμευσής υιοθετεί τις
προθεσμίες που καθορίζονται στο Κανονισμό
Κοινών Διατάξεων των ΕΔΕΤ - ΕΕ 1303/2013 (άρθρο
136) (ο πρώτος στόχος αρχίζει από 31/12/2017 και
μετά ανα έτος μέχρι το 2023)]

Δ06:
Ετοιμασία
Στρατηγικών
Εγγράφων και
Συντονισμός
Εθνικών Θέσεων
σχετικά με τις
Στρατηγικές,
Πολιτικές και την
κατανομή
χρηματοδοτικών
πόρων της ΕΕ

Η εν λόγω Στρατηγική Έκθεση παραθέτει
πληροφορίες και αξιολογεί τα εξής:

ΔΑ01: Έγκαιρη
υποβολή και
έγκριση από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή της
Στρατηγική Έκθεση
για τη Συμφωνία
Εταιρικής Σχέσης.

1. Αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες του κράτους
μέλους
2. Την πρόοδο που σημειώθηκε προς την επίτευξη
της στρατηγικής της Ένωσης μέσω της συμβολής
των ΕΔΕΤ.
3. Έκθεση σχετικά με τις εκ των προτέρων
αιρεσιμότητες αξιολόγηση που δεν έχουν ακόμη
εκπληρωθεί
4. Τους Μηχανισμούς συντονισμού
5. Την εδαφική ανάπτυξη
6. Τη διοικητική ικανότητα των οργανισμών που
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των Ταμείων
ΕΔΕΤ

Δ07:
Προγραμματισμός,
Διαχείριση και
παρακολούθηση
των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων για
τα οποία η ΓΔ ΕΠΣΑ
είναι Διαχειριστική
Αρχή.

ΔΑ01: Έγκαιρη
υποβολή και
έγκριση από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των
Ετήσιων Εκθέσεων
υλοποίησης και
των τελικών
εκθέσεων
υλοποίησης των
ΕΠ, για τα οποία η

Οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης
παρουσιάζουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την
εφαρμογή του κάθε Προγράμματος και των
Επενδυτικών του Προτεραιοτήτων με αναφορά στα
οικονομικά δεδομένα, τους κοινούς και τους
ειδικούς δείκτες προγράμματος.
Οι προθεσμίες υποβολής ορίζονται από
συγκεκριμένους Χρηματοδοτικούς κανόνες
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ΓΔ ΕΠΣΑ είναι
Διαχειριστική Αρχή
Δ08: Δημοσιονομική
Διαχείριση και
Έλεγχος των ΕΠ

ΔΑ01: Έγκαιρη
υποβολή και
έγκριση από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των
ετήσιων και της
Τελικής Δήλωσης
Διαχείρισης και
Σύνοψης των
Ελέγχων, σύμφωνα
με το άρθρο 125
του Κανονισμού
1303/2013 της ΕΕ
για τις Κοινές
Διατάξεις
Εφαρμογής.]

Η Δήλωση Διαχείρισης και Σύνοψης Ελέγχων
επιβεβαιώνουν τα εξής:
(I) τα στοιχεία παρουσιάζονται σωστά, και είναι
πλήρη και ακριβή
(Ii) οι δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό
που προορίζονταν
(Iii) τα συστήματα ελέγχου που έχουν θεσπιστεί
παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη
νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων
πράξεων?
Οι προθεσμίες υποβολής, ορίζονται από τα σημεία
(α) και (β) του Άρθρου 59 (5) του Δημοσιονομικού
Κανονισμού.
Τα στοιχεία συλλέγονται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που αναπτύχθηκε
από τη Διαχειριστική αρχή (ΓΔ ΕΠΣΑ)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Δ3)
ΣΤΟΧΟΣ (Σ 3): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τον Φεβρουάριο του 2014 εγκρίθηκε ο Νόμος Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
Δημοσιονομικού Πλαισίου, Ν.20(Ι)/2014), ο οποίος
περιέχει ειδική αναφορά στις
αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τις διαδικασίες και τα κριτήρια,
αξιολόγησης δημόσιων επενδυτικών έργων, με σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς και
επενδυτικών έργων του δημοσίου, σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα (έργων ΣΔΙΤ), ως
προαπαιτούμενο στάδιο για την επιλεξιμότητα και τη χρηματοδότηση τους από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό (ένταξη τους σε κατάλογο επιλέξιμων έργων).
Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την ευθύνη προώθησης συγκεκριμένων
ενεργειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο πιο πάνω Νόμος. Συγκεκριμένα, η
αρμόδια Διεύθυνση της ΓΔ ΕΠΣΑ έχει προχωρήσει βάση του Μέρους XI, «Επιλογή και
Εφαρμογή των Δημόσιων Επενδυτικών Έργων», του Νόμου, στην ετοιμασία , Οδηγιών για την
Επιλογή και Εφαρμογή των Δημοσίων Επενδυτικών Έργων. Οι Οδηγίες, οποίες εγκρίθηκαν από
το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015 περιγράφουν τις διαδικασίες και τους ρόλους
των Κεντρικών Οικονομικών Υπηρεσιών και των Υπουργείων στα στάδια, προ-επιλογής,
αξιολόγησης και επιλογής έργων και επεξηγούν την διασύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης
και επιλογής έργων με την διαδικασία ετοιμασίας του Προϋπολογισμού.
Προϋπόθεση για την προώθηση των Δημοσίων Επενδυτικών Έργων αποτελούσε και η
ετοιμασία ειδικού αναλυτικού Εγχειριδίου το οποίο περιγράφει τις μεθοδολογίες και
παραμέτρους που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των έργων για τα στάδια
22

προ-επιλογής, αξιολόγησης και επιλογής των έργων Το εν λόγω εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί από
τη ΓΔ ΕΠΣΑ με την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Τράπεζα (ΔΤ) με
χρηματοδότηση από την Ομάδα Στήριξης της ΕΕ.
Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση συμμετέχει σε Διαχειριστικές και άλλες Επιτροπές για την
προώθηση αναπτυξιακών έργων/Προγραμμάτων και είναι αρμόδια για την εκπόνηση
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης της Ευρύτερης Περιοχής Τροόδους». ‘Οσον αφορά την
τελευταία αρμοδιότητα η οριστικοποίηση του Σχεδίου και υποβολή του στην αρμόδια
Υπουργική Επιτροπή θα γίνει, αφού: (i) ολοκληρωθούν οι δράσεις και μέτρα κάτω από τους
καθορισθέντες Άξονες Προτεραιότητας και Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς Στόχους, του
Σχεδίου, (ii) ληφθούν οι απόψεις των φορέων/ υπηρεσιών που έλαβαν μέρος στο Δημόσιο
Διάλογο και (iii) ληφθούν οι απόψεις του Συμβούλου, που θα επιλεγεί, με την διαδικασία των
προσφορών (προκήρυξη τον Φεβρουάριο 2016 και διορισμός τον Ιούνιο 2016) για την υποβολή
εισηγήσεων καλύτερης αξιοποίησης της εν λόγω περιοχής.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ9): Αξιολόγηση Δημόσιων Επενδυτικών Έργων
Έχοντας ως στόχο την ορθή αξιολόγηση έργων Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία θα
προτείνονται για χρηματοδότηση από τoν Κρατικό Προϋπολογισμό ή έργων ΣΔΙΤ,
προωθείται η ολοκλήρωση της ετοιμασίας Θεσμικού Πλαισίου και η ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μέσω:
● Ανεξάρτητη αξιολόγηση Σημειωμάτων Έργου (PCNs) και μελετών βιωσιμότητας,
●Διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού
αναφορικά με την αξιολόγηση δημοσίων επενδυτικών έργων και καθοδήγηση των
Οικονομικών Φορέων για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της δυνατότητας εκτέλεσης της
συγκεκριμένης εργασίας τους και πρόσληψη εμπειρογνώμονα για υποστήριξη της
Διεύθυνσης με στόχο την μεταφορά εμπειριών και γνώσεων στην αξιολόγηση
επενδυτικών έργων,
●Συμμετοχή σε Διαχειριστικές και άλλες Επιτροπές για προώθηση αναπτυξιακών
έργων/Προγραμμάτων,
●Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης της Ευρύτερης Περιοχής Τροόδους, με
βάση τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 76.536 ημερ. 20/02/2014, και
Αρ. 78.555 ημερ. 17/3/2015.

ΣΤΟΧΟΣ (Σ 4): ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ ΣΤΩΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣ ΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) με
σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, μέσα από τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται με δάνειο €100 εκ. που χορηγήθηκε στην ΚΔ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 13 Δεκεμβρίου του 2013. Στις 17 /2/ 2014,
υπογράφηκε, ανάμεσα στην ΚΔ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμφωνία για
τη διαχείριση του TEK από το ΕΤαΕ. H ΓΔ ΕΠΣΑ έχει ορισθεί ως σημείο επαφής και
συντονισμού μεταξύ ΕΤαΕ και της Κυπριακής Κυβέρνησης για σκοπούς εποπτείας της
διαχείρισης του ΤΕΚ.
Το ποσό των €100 εκ. θα διατεθεί, μέσω επιλεγμένων, με ανοικτή πρόσκληση,
χρηματοπιστωτικών φορέων (εμπορικών τραπεζών), που θα συνεισφέρουν, με δικά τους
κεφάλαια, πέραν των ποσών από το ΤΕΚ , στην παραχώρηση συγχρηματοδοτούμενων δανείων
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ευνοϊκούς όρους (ευνοϊκό επιτόκιο, μεγαλύτερη
περίοδο αποπληρωμής). Το ανώτατο όριο του δανείου για κάθε επιχείρηση είναι €1,5 εκ. για
κάθε ΜΜΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤαΕ δημοσίευσε πρόσκληση στις 12 Μαρτίου 2014 και προχώρησε στις
12 Δεκεμβρίου 2014 στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για τη διάθεση από
την Τράπεζα, πόρων ύψους €30 εκ. στα πλαίσια του ΤΕΚ, οι οποίοι, με ισόποση συνεισφορά
του ΤΕΚ, αυξάνουν το συνολικό διαθέσιμο ποσό δανείων σε €60 εκ. Η Τράπεζα Κύπρου
διέθεσε τα πρώτα δάνεια μέσα στον Απρίλιο του 2015. Παράλληλα το ΕΤαΕ καταβάλλει
προσπάθεια για την σύναψη συμφωνιών και με άλλες τράπεζες.
Για την αύξηση της απόδοσης στη διάθεση των δανείων και του οφέλους προς τις ΜΜΕ, η
Κυβέρνηση έλαβε τα εξής μέτρα: (ι) Για την αντιμετώπιση της μείωσης της ανταγωνιστικότητας
των δανείων του ΤΕΚ, λόγω της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει το κόστος
δανεισμού κατά 1% σε όλο το τραπεζικό Σύστημα, η Κυβέρνηση αποφάσισε, τον περασμένο
Μάρτιο, τη μείωση του επιτοκίου επί του μεριδίου συμμετοχής της στο ΤΕΚ (50%) και η
Τράπεζα Κύπρου προέβη σε αντίστοιχη μείωση (ii) Για την αύξηση της απορρόφησης,
διαφοροποιήθηκε η πολιτική σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό των δανείων που είναι
πέραν των € 600.000 ανά δικαιούχο, τα οποία θα παραχωρεί κάθε συμμετέχουσα τράπεζα,
δεν θα υπερβαίνει το 30% του δανειστικού χαρτοφυλακίου της, με αύξηση του ποσοστού στο
45%

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ10): Προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτικών
εργαλείων χρηματοδοτούμενων από κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους.
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Επανεξέταση, σε συνεργασία με το ΕΤαΕ, της προόδου υλοποίησης του χρηματοδοτικού
εργαλείου, μέσω του ΤΕΚ καθώς και της εφαρμογής μέτρων πολιτικής με στόχο την πλήρη
διάθεση των αρχικών κεφαλαίων, όπως των ακόλουθων μέτρων:
● συνέχιση της προσπάθειας συμμετοχής στο ΤΕΚ και άλλων Τραπεζών,
● εξέταση της δυνατότητας αύξησης του δανειστικού χαρτοφυλακίου που διατίθεται από
την Τράπεζα Κύπρου,
● περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης στην αγορά των
προϊόντων του ΤΕΚ, συγκριτικά με τα προσφερόμενα δάνεια από άλλες πηγές στην
χρηματοπιστωτική αγορά.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

ΔΕ01: % των
επενδυτικών
Σ03:
προτάσεων οι
Βελτίωση της
οποίες επιλέγηκαν
βιωσιμότητας και
από θετικό
αποδοτικότητας
Σημείωμα Έργου
Έργων Δημοσίων
(PCN) ή μελέτη
Επενδύσεων καθώς αξιολόγησης (CBA)
και Έργων Δημοσίων διά του συνολικού
Επενδύσεων σε
αριθμού των
Σύμπραξη με τον
επενδυτικών
Ιδιωτικό Τομέα
προτάσεων.

Ο δείκτης υπολογίζεται σαν % των ακόλουθων:
- Αριθμητής θα είναι ο αριθμός των
επενδυτικών προτάσεων που έχουν επιλεγεί
από θετικό Σημείωμα Έργου (PCN) ή μελέτη
αξιολόγησης (CBA) από τη Γενική Διεύθυνση
ΕΠΣΑ.

Δ09:

Μέτρηση της γενικής ικανοποίησης (βάση
ερωτηματολογίου που θα αναπτυχθεί) από όλους
τους αρμόδιους φορείς που θα λάβουν μέρος στο
εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στάδια της προεπιλογής, αξιολόγησης και επιλογής έργων βάση
των Οδηγιών Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων
(PIM Guidelines).

Αξιολόγηση
Δημοσίων
Επενδυτικών Έργων

ΔΑ01: 60% των
συμμετεχόντων
στο εκπαιδευτικό
σεμινάριο να
δηλώνουν
ικανοποιημένοι ή
πολύ

-Παρονομαστής θα είναι ο συνολικός αριθμός των
επενδυτικών προτάσεων.
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ικανοποιημένοι
Σ04: Συμβολή στην
αύξηση της
χρηματοδοτικής
ρευστότητας και
ενίσχυση της
δυνατότητας
πρόσβασης στη
Χρηματοδότηση

ΔΕ01:
διαφοροποίηση
αξίας δανείων που
παραχωρούνται σε
ΜΜΕ (μέσω του
Κυπριακού
Ταμείου
Επιχειρηματικότητ
ας –ΤΕΚ) με
ευνοϊκούς όρους.

Η αλλαγή στην αξία δανείων που παραχωρήθηκαν
σε ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
κατά τον τρέχοντα χρόνο σε σύγκριση με την αξία
των δανείων που παραχωρήθηκαν τον
προηγούμενο χρόνο.

Δ10:

ΔΑ01:

Προώθηση και
παρακολούθηση της
υλοποίησης
χρηματοδοτικών
εργαλείων
χρηματοδοτούμενω
ν από κρατικούς και
ιδιωτικούς πόρους

Συνεισφορά
Εμπορικών
Τραπεζών σε
σύγκριση με τον
στόχο της
συνολικής
συνεισφοράς
Εμπορικών
Τραπεζών.

Σύνολο συμφωνηθείσας συνεισφοράς Τραπεζών
μεταξύ του Κυπριακού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και κάθε Τράπεζας
(αριθμητής) δια του στόχου των €100 εκ.
(παρονομαστής)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑ Ι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Δ4)
ΣΤΟΧΟΣ (Σ 5): ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά την προηγούμενη δεκαετία η Κύπρος πέτυχε σημαντική πρόοδο όσο αφορά τις επιδόσεις
της στο τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες της ΕΕ
και συγκεκριμένα το Δείκτη Καινοτομίας της ΕΕ 2015 (Innovation Union Scoreboard 2015), η
Κύπρος βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση μεταξύ των κρατών μελών (15η θέση) χαρακτηρίζεται
ως <<Moderate Innovator>> χώρα. Η Κύπρος αποδείχθηκε επίσης αρκετά αποτελεσματική στην
άντληση Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κονδυλίων για Ε&Κ με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν
τα €93 εκατομμύρια από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ενώ τα
τελευταία στοιχεία για τον Ορίζοντα 2020 που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 αναφέρουν
εξασφάλιση κονδυλίων σχεδόν €41 εκ.
Παρόλα αυτά παρατηρούνται ακόμα αρκετές αδυναμίες στον τομέα με κυριότερες (α) τη
δυσλειτουργία του υφιστάμενου συστήματος διακυβέρνησης και την απουσία επαρκούς
συντονισμού
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (β) ανεπάρκειες στη διαδικασία
διαμόρφωσης ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Ε&Κ, που οφείλονται, μεταξύ άλλων, και
στη δυσλειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης, (γ) ανεπάρκειες στην υλοποίηση
πολιτικών και μέτρων Ε&Κ με απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες, (δ) σχετικά χαμηλές
δαπάνες σε Ε&Κ με τον εθνικό στόχο να είναι 0,50% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. (το 2012 η Κύπρος
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βρισκόταν στο 0,43% του ΑΕΠ), και με τη συνεισφορά των επιχειρήσεων στις δαπάνες αυτές να
είναι ιδιαίτερα χαμηλή με ποσοστό 15,9% (2013) ενώ στην ΕΕ το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο
όρο 54,9% (2012) και (ε) ελλιπής διασύνδεση μεταξύ ερευνητικής και επιχειρηματικής
δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μην γίνεται στον αναμενόμενο βαθμό αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον παραγωγικό ιστό προς όφελος της οικονομίας.
Δεδομένου ότι οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι και κατ’ επέκταση οι πόροι για Ε&Κ θα είναι
περιορισμένοι τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικό
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, η ΓΔ ΕΠΣΑ, ως ο
αρμόδιος φορέας, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ποιοτική βελτίωση και
ανασχεδιασμός της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων μέσα από τη στρατηγική Ε&Κ για την
περίοδο 2015-2020. Σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι το Σχέδιο Δράσης της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που θα διευκολύνει τη στοχοθετημένη επικέντρωση των
διαθέσιμων πόρων σε τομείς της οικονομίας και θεματικά πεδία όπου η Κύπρος διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, οι εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας,
Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προς την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στην επάρκεια και λειτουργία των δομών.
Ταυτόχρονα
θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια άντλησης Ευρωπαϊκών
ανταγωνιστικών κονδυλίων.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ11):Ετοιμασία και συντονισμός της υλοποίησης της εθνικής
στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Η ετοιμασία και η υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για Έρευνα & Καινοτομία (Ε&Κ), σε
συντονισμό με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και με τις γενικότερες πολιτικές
ανάπτυξης στην Κύπρο, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη του τομέα. Μέσα στα πλαίσια αυτά η ΓΔ ΕΠΣΑ:
● συνεισφέρει στον καθορισμό της στρατηγικής προσέγγισης και στον προσδιορισμό των
βασικών επιδιώξεων στον τομέα της Ε&Κ, παρέχει διοικητική στήριξη του Συστήματος
Διακυβέρνησης σε πολιτικό επίπεδο και προετοιμάζει τον πολιτικό προϊστάμενο/
ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα πολιτικής,
● διαμορφώνει και συντονίζει την υλοποίηση στρατηγικής στον τομέα της Ε&Κ, σε
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης, την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας σε Εθνικό Επίπεδο, των Επενδύσεων σε Ερευνητικές Υποδομές και της
τεχνοκρατικής διαβούλευσης αναφορικά με την συνομολόγηση διακρατικών συμφωνιών,
● παρέχει θεσμική χρηματοδότηση σε φορείς χρηματοδότησης της Ε&Κ και σε ερευνητικά
ιδρύματα και εποπτεύει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας,
● εκπροσωπεί τη Κύπρο στα αρμόδια Όργανα της ΕΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς,
● προωθεί τη συμμετοχή της Κύπρου σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές
Πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένων των Ερευνητικών Υποδομών,
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● προωθεί/στηρίζει τη συμμετοχή της Κύπρου σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

ΣΤΟΧΟΣ (Σ 6): ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει από πολύ νωρίς ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση
συνεισφέρουν άμεσα στη μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης και αποτελούν βασικά στοιχεία
τόσο για την προσωπική ολοκλήρωση όσο και για την ανάπτυξη εξειδικευμένου,
καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο έχει τις δεξιότητες και τα
προσόντα που χρειάζονται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία για να
παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της
κοινωνικής συνοχής και ένταξης. Η σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης φαίνεται σε διάφορες πολιτικές της, όπως η «Ευρώπη
2020» και η Πολιτική Συνοχής. Η Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης που ετοιμάστηκε συμβάλλει
στη μελλοντική θωράκιση της χώρας, ενώ παράλληλα είναι μια συνεισφορά προς την
υλοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Η Στρατηγική ΔΒΜ ετοιμάστηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ με τη συνεισφορά του ΥΠΠ, του ΥΕΠΚΑ, του
ΚΕΠΑ και της ΑΝΑΔ, που υλοποιούν την στρατηγική. Στη Στρατηγική αποτυπώνονται το όραμα,
οι άξονες προτεραιότητας καθώς και ενδεικτικές δράσεις που θα προωθηθούν την περίοδο
2014-2020 με στόχο τη, στο μέγιστο δυνατό, αποτελεσματικότερη συμβολή των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης,
προσαρμογή στις διαφοροποιήσεις στη δομή της οικονομίας, την προσωπική ολοκλήρωση,
καθώς και την ανάπτυξη εξειδικευμένου, καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου
δυναμικού.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό του πληθυσμού που εγκαταλείπει πρόωρα την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στην Κύπρο ήταν 6,8% το 2014, και πληρεί το στόχο του 10% που έθεσε η Ε.Ε. για το
2020. Επίσης, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών με προσόντα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ήταν 52,5% το 2014 που είναι ψηλότερο από το στόχο του 40% που έθεσε η Ε.Ε.
για το 2020 (Πηγή Eurostat).
Η Εθνική Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση υλοποιείται μέσα και από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Erasmus+. Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει οριστεί, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως
Εθνική Αρχή για το εν λόγω Πρόγραμμα και έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και
εποπτεία της διαχείρισης του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Εθνικές Υπηρεσίες, υπεύθυνες
για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο, έχουν οριστεί με Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου
Μάθησης (ΙΔΕΠ ΔΒΜ) (για τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης) και ο Οργανισμός
Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) (για τον τομέα της Νεολαίας).
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ12):Παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ΔΒΜ και
Εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο
Η Εθνική Στρατηγική ΔΒΜ στηρίζεται σε 4 άξονες κάτω από τους οποίους καταγράφονται
οι διάφορες δράσεις. Η παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής ΔΒΜ
διενεργείται από την Εθνική και Τεχνική Επιτροπή ΔΒΜ. Η ΓΔ ΕΠΣΑ :
● προεδρεύει της Εθνικής και Τεχνικής Επιτροπής ΔΒΜ,
● ετοιμάζει σχετικές Εκθέσεις Προόδου σε σχέση με την υλοποίηση των καθορισμένων
δράσεων με την συνεισφορά του ΥΠΠ, ΥΕΠΚΑ, ΚΕΠΑ και ΑΝΑΔ,
● παρακολουθεί την επίδοση της Κύπρου σε σχέση με τους δείκτες EU2020 και ΕΤ2020
Επιπλέον η ΓΔ ΕΣΠΑ, ως εθνική αρχή για την για την εφαρμογή του Erasmus+ στην Κύπρο,
έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης του
Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, η ΓΔ ΕΠΣΑ:
● καλύπτει μέρος των διοικητικών εξόδων των Εθνικών Υπηρεσιών,
● ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση για τις δραστηριότητες που
διεξάγονται για την παρακολούθηση και την εποπτεία του προγράμματος,
● έχει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των πόρων που μεταφέρονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δύο Εθνικές Υπηρεσίες (ΙΔΕΠ ΔΒΜ και ΟΝΕΚ),
● αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι της Επιτροπής σε περίπτωση παρατυπίας, αμέλειας ή
απάτης που καταλογίζεται στην Εθνική Υπηρεσία και στην περίπτωση των σοβαρών
ελλείψεων ή ανεπαρκούς απόδοσης των Εθνικών Υπηρεσιών, και εφόσον αυτό εγείρει
απαιτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής,
● oρίζει Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Οίκο μέσω διαδικασίας προσφορών ο οποίος ενημερώνει
την Επιτροπή ετησίως για την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων των Εθνικών
Υπηρεσιών και τη συμμόρφωσή τους με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
● εκπροσωπεί την Δημοκρατία στην Επιτροπή Erasmus+ Committee της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
● Διασφαλίζει ότι τα ετήσια Προγράμματα Εργασίας που υποβάλλονται από τις δύο
Εθνικές Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάδουν με τους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα
(Δ)

Δείκτης Επίδοσης
(Σ) /Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή
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Σ05:Παρακολούθη
ση και Συντονισμός
Εθνικών Θέσεων
για θέματα
Έρευνας,
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητ
ας

ΔΕ01: Κατάταξη
της Κύπρου στο
Δείκτη Καινοτομίας
της ΕΕ (Innovation
Union Scoreboard)

Το πλαίσιο μέτρησης που χρησιμοποιείται στο
Δείκτη Καινοτομίας της ΕΕ (Innovation Union
Scoreboard) διαχωρίζει 3 βασικούς τύπους δεικτών
και 8 διαστάσεις της καινοτομίας, καταλήγοντας
συνολικά σε 25 διαφορετικούς δείκτες:
(1)
Enablers: καλύπτουν τις βασικές
παραμέτρους της απόδοσης της καινοτομίας,
εξωγενείς προς την επιχείρηση και περιλαμβάνει
3 διαστάσεις της καινοτομίας: Ανθρώπινοι
πόροι, ανοικτά, στη βάση αριστείας και
ελκυστικά συστήματα έρευνας, καθώς επίσης
χρηματοδότηση και υποστήριξη.
(2)
Firm activities: καλύπτουν τις προσπάθειες
καινοτομίας στο επίπεδο της επιχείρησης
ομαδοποιημένες σε 3 διαστάσεις της
καινοτομίας: επενδύσεις της εταιρείας,
Διασυνδέσεις & επιχειρηματικότητα και
intellectual assets.
(3)
Outputs: καλύπτουν τις επιδράσεις των
δραστηριοτήτων καινοτομίας των επιχειρήσεων
σε 2 διαστάσεις της καινοτομίας: Innovators και
οικονομικές επιπτώσεις.
Τα κράτη μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες
με βάση την κατά μέσο όρο επίδοση τους στην
καινοτομία: «Innovation leaders» με επίδοση πολύ
υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, «Innovation
followers» με επίδοση καινοτομίας πάνω ή κοντά
σε αυτή του μέσου όρου της ΕΕ, «Moderate
Innovators» με επίδοση καινοτομίας κάτω από το
μέσο όρο της ΕΕ και «Modest Innovators»
με επίδοση καινοτομίας πολύ κάτω του μέσου όρου
της ΕΕ.
Μέθοδος Υπολογισμού: Από την Έκθεση Δείκτης
Καινοτομίας της ΕΕ (Innovation Union Scoreboard)
που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετησίως.

Δ11: Ετοιμασία και
συντονισμός της
υλοποίησης της

ΔΑ01:
Βαθμός

Ποσοστό κονδυλίων που δαπανάται από τους
τελικούς δικαιούχους σε σχέση με τα συνολικά
κονδύλια που κατανεμήθηκαν στο Σχέδιο Δράσης
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
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εθνικής
στρατηγικής για
την Έρευνα και την
Καινοτομία.

υλοποίησης της
Στρατηγικής
Έξυπνης
Εξειδίκευσης

Σ06:

ΔΕ01:

Προώθηση της Δια
Βίου Μάθησης

Ποσοστό των
ατόμων που
εγκαταλείπουν
πρόωρα την
εκπαίδευση & την
κατάρτιση

Μέθοδος Υπολογισμού: Τα δεδομένα για το Δείκτη
αυτό συλλέγονται από τις βάσεις δεδομένων του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και εσωτερικά.

Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα
πρέπει να είναι μικρότερο του 10% για εκπλήρωση
του στόχου της Στρατηγικής EU2020.
Η πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευση και
την κατάρτιση δηλώνει το ποσοστό του πληθυσμού
ηλικίας 18 έως 24 που έχουν ολοκληρώσει την
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν
συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή
κατάρτιση. Ο αριθμητής του δείκτη αναφέρεται σε
άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών που πληρούν τις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (α) το υψηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης που έχουν
ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και (β) δεν έχουν λάβει καμία
εκπαίδευση ή κατάρτιση στις τέσσερις εβδομάδες
που προηγήθηκαν της έρευνας. Ο παρονομαστής
είναι ο συνολικός πληθυσμός της ίδιας ηλικιακής
ομάδας, εξαιρουμένων των ερωτηθέντων που δεν
έχουν απαντήσει τις ερωτήσεις «υψηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης ολοκληρώθηκε
με επιτυχία» και «συμμετοχή σε εκπαίδευση και
κατάρτιση».
Μέθοδος Υπολογισμού: Τα δεδομένα συλλέγονται
μέσω της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που
διενεργείται σε τριμηνιαία βάση από τη Στατιστική
Υπηρεσία, σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ.

ΔΕ02:
Ποσοστό του
πληθυσμού
ηλικίας 30-34 ετών

Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τριτοβάθμια
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% για
εκπλήρωση του στόχου της Στρατηγικής EU2020.
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με προσόντα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Το ποσοστό αυτό ορίζεται ως το ποσοστό του
πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( π.χ.
πανεπιστήμιο, ανώτερη τεχνική ίδρυμα, κλπ).
Ο αριθμητής του δείκτη αναφέρεται σε άτομα
ηλικίας 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
ο παρονομαστής είναι ο συνολικός πληθυσμός της
ίδιας ηλικιακής ομάδας, εξαιρουμένων των
ερωτηθέντων που δεν έχουν απαντήσει στην
ερώτηση «υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή
κατάρτισης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς».
Μέθοδος Υπολογισμού: Τα δεδομένα συλλέγονται
μέσω της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που
διενεργείται σε τριμηνιαία βάση από τη Στατιστική
Υπηρεσία, σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ.

Δ12:

ΔΑ01:

Παρακολούθηση
της υλοποίησης
της Στρατηγικής
ΔΒΜ και
Εφαρμογή του
Προγράμματος
Erasmus+ στην
Κύπρο

Ποσοστό
Δέσμευσης του
Προγράμματος
Erasmus+από τις
δύο Εθνικές
Υπηρεσίες (NAs)

Ποσοστό των δεσμευμένων κονδυλίων από τις 2
Εθνικές Υπηρεσίες προς τους δικαιούχους σε σχέση
με το σύνολο των Κονδυλίων που διατίθενται
κατόπιν σύμβασης σε ετήσια βάση από την ΕΕ στις
Εθνικές Υπηρεσίες.
Σύνολο δεσμευμένων κονδυλίων από τις Εθνικές
Υπηρεσίες προς τους δικαιούχους x 100
Σύνολο Κονδυλίων που διατίθενται κατόπιν
σύμβασης σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τις Εθνικές Υπηρεσίες
Το συνολικό ποσοστό Δέσμευσης θα υπολογίζεται
ως ο μέσος όρος του ποσοστού δέσμευσης των
Εθνικών Υπηρεσιών.
Μέθοδος Υπολογισμού: Ο δείκτης αυτός
υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως,
ξεχωριστά για κάθε Εθνική Υπηρεσία. Η
πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη στο Λογισμικό
SAP Business Objects Software (Report EP012) που
χρησιμοποιείται από τις Εθνικές Υπηρεσίες.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Δ5)

ΣΤΟΧΟΣ (Σ 7): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ αποτελεί βασική
προτεραιότητα του Προγράμματος Διακυβέρνησης αφού θα συμβάλει στη δικτύωση και στην
εξωστρέφεια των Κυπριακών εταιρειών και οργανισμών, αλλά και στην ανάπτυξη και στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω των πρόσθετων κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στην
οικονομία. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση
αρ. 75.141 και ημερομηνία 24/5/2013 ανέθεσε στη Γ.Δ. ΕΠΣΑ το συντονισμό των
δραστηριοτήτων και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες για την εξασφάλιση
κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με στόχο να αυξηθεί κατά €100 εκ.
περίπου το ποσό που η Κύπρος θα αντλήσει από τα ανταγωνιστικά προγράμματα στην
περίοδο 2014-2020 (περίπου στα €300 εκ. σε σύγκριση με €205 εκ. που κερδήθηκαν την
περίοδο 2007-2013).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραχωρήσει περισσότερα από €120 δις για την περίοδο 2014 –
2020 μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, που σκοπό έχουν να προωθήσουν τις
βασικές πολιτικές της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Στρατηγικής ΕΕ2020. Τα ποσά αυτά δεν
θα κατανεμηθούν κατά χώρα αλλά θα διατίθενται πάνω σε ανταγωνιστική βάση, στις
καλύτερες προτάσεις που θα υποβάλλοντα από όλα τα Κράτη Μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από ένα συντονιστή αλλά απαιτείται συμμετοχή και Οργανισμών
από άλλα ΚΜ ως εταίρων.
Σε πρώτη φάση η ΓΔ ΕΠΣΑ λειτούργησε από τις 18 Μαρτίου 2014 την “Πύλη” η οποία
ενημερώνεται κάθε βδομάδα με όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται, τόσο
μέσα από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, όσο και από τα Διαρθρωτικά και
Διασυνοριακά Ταμεία, τον ΕΟΧ και από Εθνικά Σχέδια, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να
εντοπίζει δωρεάν και εύκολα, μέσα από μία και μοναδική αναζήτηση, όλες τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη και να λαμβάνουν
εβδομαδιαία ενημέρωση (email alerts), ή να απευθύνονται για πληροφορίες στο κέντρο
εξυπηρέτησης.
Διοργανώνονται επίσης από την αρμόδια ομάδα σε όλες τις επαρχίες ενημερωτικές ημερίδες
για την παρουσίαση της Πύλης και των διαφόρων Προγραμμάτων, ειδικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια/εργαστήρια, με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων, για να βοηθήσουν τους αιτητές στο
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δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να βελτιώσουν την ικανότητα τους στην ετοιμασία
προτάσεων και στη διαχείριση των Προγραμμάτων που θα κερδηθούν.
η ΓΔ ΕΠΣΑ ετοιμάζει ενημερωτικό υλικό, όπως τον

Οδηγό Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων και προβαίνει επίσης σε διαφημιστικές δραστηριότητες τόσο στα έντυπα μέσα
όσο και στο ραδιόφωνο και τη τηλεόραση.
Συμπληρωματικά γίνονται τακτικές συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και τους
συντονιστές των Υπουργείων/Υπηρεσιών, για συντονισμό των δραστηριοτήτων και την
παρακολούθηση του βαθμού αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων
από Κυπριακούς φορείς. Τέλος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καταβάλλονται
προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Κεντρικής
Κυβέρνησης στη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.
Για την περίοδο 2009 - 2014, έχουν διατεθεί στην Κύπρο συνολικές πιστώσεις ύψους €12,2 εκ
από τρεις Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς (€3,6 εκ. από τον ΧΜ ΕΟΧ, €3.7 εκ από τον ΧΜ
Νορβηγίας και €4,9 εκ. από το Ελβετικό Ταμείο), για τη χρηματοδότηση Έργων, ιδιαίτερα
στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ευημερίας, του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της
κοινωνίας των πολιτών.
Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών,
προωθώντας τη διάθεση των πόρων κάθε Χρηματοδοτικού Μηχανισμού στη βάση των
προνοιών του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, που κάθε Χρηματοδοτικός Μηχανισμός έχει
υπογράψει με την ΓΔ ΕΠΣΑ το 2011. Κάτω από τα Προγράμματα ΕΟΧ - Νορβηγίας έχουν
επιλεγεί για χρηματοδότηση εννέα έργα και έχουν υπογραφεί τα σχετικά Συμβόλαια μεταξύ
της ΓΔ ΕΠΣΑ και των τελικών δικαιούχων. Τα πλείστα έργα βρίσκονται στα τελικά στάδια
υλοποίησης τους, με κάποια να έχουν ήδη συμπληρωθεί. Επιπρόσθετα, οι πόροι της Ελβετικής
Συνεισφοράς που ανέρχονται σε €4,9 εκ. έχουν δεσμευτεί πλήρως για τρία έργα, έχουν
υπογραφεί όλα τα συμβόλαια και αναμένεται ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν στο καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα (14η Ιουνίου 2017).
Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των
χωρών του ΕΟΧ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο 2016 θα αρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις με τα ΚΜ, ώστε να συμφωνηθούν οι τομείς προτεραιότητας κάθε χώρας
και η κατανομή σε έργα, για την αξιοποίηση των κονδυλίων.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1.1 Δραστηριότητα (Δ13): Λειτουργία της Πύλης, του Κέντρου Ενημέρωσης και προώθηση
άλλων μέτρων για αυξημένη αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων
Με στόχο την αύξηση της αξιοποίησης των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων οι αρμόδιοι
λειτουργοί ασχολούνται με:
● την εβδομαδιαία ενημέρωση και με την προσθήκη νέων Προγραμμάτων, Προσκλήσεων
ή και Ανακοινώσεων στην “Πύλη”,
● την καθοδήγηση των πολιτών μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από το κέντρο
στήριξης και της απάντησης στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται,
● την διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων σε όλες τις επαρχίες με
σκοπό τη γνωστοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και την εκμάθηση των
βασικών αρχών για την ετοιμασία Ανταγωνιστικών Προτάσεων και για τη διαχείριση έργων
που κερδήθηκαν,
● την πραγματοποίηση προσωπικών συναντήσεων
με φορείς και πολίτες που
ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση,
 την ετοιμασία και προώθηση διαφημιστικού υλικού για την Πύλη καθώς και για
ορισμένα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα είτε μέσω εντύπων και άλλου υλικού
που προσφέρεται απευθείας στις εκδηλώσεις είτε μέσω των ΜΜΕ (έντυπο τύπο/
τηλεόραση και ραδιόφωνο)
● πραγματοποίηση συναντήσεων με τα εθνικά σημεία επαφής (focal points) για κάθε
Πρόγραμμα, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων, την έγκαιρη ενημέρωση της
Πύλης για την καλύτερη υποβοήθηση των πολιτών και φορέων, αξιοποιώντας τις
συνέργειες,
● Λειτουργία του συντονιστικού μηχανισμού, για επίλυση προβλημάτων και υποβοήθηση
του κυβερνητικού τομέα στην αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων .

1.2 Δραστηριότητα (Δ14): Προγραμματισμός και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων
από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ, Νορβηγίας και Ελβετίας.
Ρόλος της ΓΔ ΕΠΣΑ, ως Εθνικού Σημείου Επαφής για τους τρεις Χρηματοδοτικούς
Μηχανισμούς είναι:
● ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η σύναψης των Μνημονίων για κάθε ένα από
τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ, Νορβηγίας και Ελβετίας και στη συνέχεια με
τους εθνικούς φορείς υλοποίησης,
● προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων, στρατηγικών εκθέσεων, διαχείριση της
επικοινωνιακής Στρατηγικής,
● τακτικές συναντήσεις με τους φορείς υλοποίησης των Έργων, εξουσιοδότηση των
πληρωμών στη βάση τετραμηνιαίων εκθέσεων προόδου υλοποίησης (υλοποιούνται 4 Έργα
κάτω από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ, 5 Έργα κάτω από τον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό της Νορβηγίας και 3 Έργα από τη Ελβετική Συνεισφορά)
36

● διοργάνωση των ετήσιων Συναντήσεων με τους Χορηγούς καθώς και της Επιτροπής
Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης των Έργων .
1.3 Δραστηριότητα (Δ15): Συντονισμός Οριζόντιων Ευρωπαϊκών θεμάτων
Ο συντονισμός οριζόντιων ευρωπαϊκών θεμάτων επιτυγχάνεται μέσω
● Παρακολούθησης υιοθέτησης Ευρωπαϊκών Οδηγιών και η οποία περιλαμβάνει:
▪ Παρακολούθηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας από το στάδιο έκδοσης των Οδηγιών
μέχρι και τη δημοσίευση των εναρμονιστικών μέτρων που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους και ακολούθως την ηλεκτρονική κοινοποίηση τους
στην ΕΕ
▪ Παρακολούθηση των παραβάσεων Κοινοτικού Δικαίου και την ηλεκτρονική αποστολή
των απαντήσεων στις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από τις Κυπριακές
αρχές
▪ Ετοιμασία ενημερωτικών καταστάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο με τις
εκκρεμότητες στη μεταφορά των κοινοτικών Οδηγιών και για τις παραβάσεις.
● Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στο συντονισμό θεμάτων ΕΕ και συντονισμό των
θέσεων της ΓΔ ΕΠΣΑ για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
● Διαβίβαση προς τα Υπουργεία/Κυβερνητικές Υπηρεσίες των αιτημάτων από τα Κράτη Δικαιούχους, μέσω του Μηχανισμού ΤΑΙΕΧ και TWINNING για παροχή Τεχνικής Βοήθειας
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ΣΤΟΧΟΣ (Σ8): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδήγησε στη μείωση
των φυσικών πηγών του πλανήτη, στην καταπόνηση του περιβάλλοντος, σε διαδικασίες
παραγωγής με μειωμένο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η ανθρωπότητα
αποκτά όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των συνεπειών του σύγχρονου μοντέλου της αλόγιστης
κατανάλωσης. Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), οι επιχειρήσεις μπορούν να
συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβανομένων και των στόχων
της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση της στις 25
Οκτωβρίου 2011 έχει ορίσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως "την ευθύνη των
επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία", ενώ αναμένεται από κάθε επιχείρηση
να υιοθετήσει Σχέδιο Δράσης στο οποίο να απαριθμεί τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, καθώς και τρόπους μείωσης τους.
Παράλληλα, με τη θέσπιση της Οδηγίας 2014/95/EE προωθείται από την ΕΕ η ελάχιστη νομική
απαίτηση για μεγάλες επιχειρήσεις/ ομίλους που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος και
έχουν πέραν των 500 εργαζομένων να υποβάλουν μη χρηματοοικονομική κατάσταση όπου
δημοσιοποιούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες. Με την ενέργεια αυτή
αναμένεται να επιτευχθεί η ορθολογική ένταξη της ΕΚΕ στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων
έτσι ώστε να υπάρχει αλλαγή στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μέσω του
συνδυασμού της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την
προστασία του περιβάλλοντος. Η έννοια των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος ορίζεται στην
Λογιστική Οδηγία (2013/34/ΕΕ) και περιλαμβάνει εταιρείες που είναι εισηγμένες σε αγορές της
ΕΕ, καθώς και μη εισηγμένες εταιρείες όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταιρείες και
άλλες εταιρείες που επιλέγονται εθνικά από τα Κράτη Μέλη λόγω των δραστηριοτήτων, το
μέγεθος και τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Εκτιμάται ότι, σε αυτή τη βάση, η νέα απαίτηση
θα καλύψει περίπου 18.000 οργανισμούς στην ΕΕ ενώ στην Κύπρο δεν θα ξεπερνούν τους 50.
Παρά τον μικρό αριθμό των Οργανισμών που αφορά, θα πρέπει να στηθεί ο μηχανισμός
παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους με τις πρόνοιες της Οδηγίας.
Σημειώνεται ότι η ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη συντονίζει την προώθηση της μεταφοράς της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ στο εθνικό
δίκαιο. Η συμμόρφωση των Κρατών Μελών με την Οδηγία θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις
6/12/2016.
Πρόσθετα προγραμματίζει εντός του 2016 την οργάνωση ενημερωτικού συνεδρίου για την ΕΚΕ
με ειδική αναφορά στις αλλαγές που επιφέρει η Οδηγία 2014/95/ΕΕ.
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Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής για την προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο λόγω της
ευρύτητας του θέματος που εμπεριέχει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές,
όμως για να επιτελέσει το έργο της, συνεργάζεται στενά με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
(ΥΕΕΒΤ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΓΑ, ΥΟ και Επίτροπο Δημόσιας Διοίκησης). Ως πρώτο βήμα ετοίμασε Εθνικό
Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) 2011 - 2015, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11
Φεβρουαρίου 2013 και εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας: (ι) ενημέρωση
και εκπαίδευση για την ΕΚΕ και διάδοση καλών πρακτικών, (ιι) θεσμοθέτηση κινήτρων για την
εφαρμογή της ΕΚΕ, και (ιιι) προώθηση της λογοδοσίας για μέτρα ΕΚΕ.
Η Στρατηγική της ΕΕ για την ΕΚΕ, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2011, θα πρέπει να
ανανεωθεί μέχρι το τέλος του 2016, και να περιληφθούν και μέτρα για την προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα αναμένεται καθοδήγηση από ΕΕ για ενσωμάτωση
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2014/95/EE μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, δράσεις που θα
συνεπάγονται αναπροσαρμογές στο ΕΣΔ και στην νομοθεσία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ16) : Προώθηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο
μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
● Για προώθηση της ΕΚΕ, στο παρόν στάδιο των δημοσιονομικών περιορισμών έχουν
καθοριστεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης συγκριμένα μέτρα που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος
και προωθούνται σταδιακά, ανάλογα και με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους,
όπως:
▪ η διάχυση και διάδοση Ενημερωτικών Οδηγών ΕΚΕ προς τον Iδιωτικό και Δημόσιο
τομέα σε ηλεκτρονική μορφή,
▪ η υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων για τις επιχειρήσεις,
▪ η προώθηση της λογοδοσίας από τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τις εισηγμένες
εταιρείες,
▪ η προώθηση της ΕΚΕ στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στην κουλτούρα των
εκπαιδευτικών φορέων,
▪ η εφαρμογή του εξειδικευμένου Κοινωνικού Βαρόμετρου για τη συστηματική
παρακολούθηση των τάσεων της κοινωνίας στα ζητήματα ΕΚΕ,
▪ ετήσια διοργάνωση συνεδρίου για παρουσίαση και συζήτηση των επίκαιρων
θεμάτων ΕΚΕ,
▪ επιλογή των Καλών Πρακτικών στην Κύπρο προς βράβευση και δημοσιοποίηση.
● Η Γ.Δ. ΕΠΣΑ εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ομάδα για την ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(High Level group on CSR) και συμμετέχει στα σώματα καθορισμού πολιτικής,
● Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου δράσης ανάλογα με τη νέα πολιτική που θα
εξαγγείλει η ΕΕ για την ΕΚΕ,
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● Eνσωμάτωση της Οδηγίας 2014/95/EE στο εθνικό Δίκαιο και δημιουργία Μηχανισμού
Παρακολούθησης της Εφαρμογής της από τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

ΔΕ01: Απορρόφηση
κονδυλίων από
Ευρωπαϊκά
Ανταγωνιστικά
Προγράμματα

Ετήσιες πληρωμές (actual) για ανταγωνιστικά
προγράμματα/ Πηγή: Προϋπολογισμός Δαπανών ΕΕ- τα
στοιχεία θα συλλέγονται κάνοντας χρήση σχετικών
Πινάκων των Ετήσιων Χρηματοδοτικών Εκθέσεων που
δημοσιεύονται από τη ΓΔ Προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΔΕ02: Αριθμός των
Εκθέσεων Προόδου
Έργων που
υποβλήθηκαν και
εγκρίθηκαν
συγκεντρωτικά μέχρι
το τέλος του χρόνου

Ο αριθμός των εγκεκριμένων Εκθέσεων Προόδου των
Έργων που έχουν εγκριθεί από την αρχή της
Προγραμματικής Περιόδου μέχρι το τέλος του εν λόγω
έτους. Οι Εκθέσεις Προόδου των Έργων ετοιμάζονται
ανά τετράμηνο (Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας) και
εξάμηνο (Ελβετική Συνεισφορά).

ΔΑ01: Χρήση της
Πύλης/
Επισκεψιμότητα
Ιστοσελίδας

Ο αριθμός των επισκέψεων στη ιστοσελίδα της Πύλης
κάθε ημερολογιακό έτος. Οι επισκέψεις υποδεικνύουν
τον αριθμό της συχνότητας της πρόσβασης στη Πύλη
τόσο νέων όσο και επαναλαμβανόμενων χρηστών. Τα
στοιχεία συλλέγονται αυτόματα μέσω αναλυτικών
εργαλείων της google, κάθε φορά που μια επίσκεψη
πραγματοποιείται στην Πύλη.

Δ14:
Προγραμματισμός και
αποτελεσματική
αξιοποίηση των
πόρων από τους
Χρηματοδοτικούς
Μηχανισμούς ΕΟΧ,
Νορβηγίας και
Ελβετίας

ΔΑ01: Αριθμός των
Εκθέσεων Προόδου
Έργων που
υποβλήθηκαν και
εγκρίθηκαν
συγκεντρωτικά μέχρι
το τέλος του χρόνου

Ο αριθμός των εγκεκριμένων Εκθέσεων Προόδου των
Έργων που έχουν εγκριθεί από την αρχή της
Προγραμματικής Περιόδου μέχρι το τέλος του εν λόγω
έτους. Οι Εκθέσεις Προόδου των Έργων ετοιμάζονται
ανα τετράμηνο (Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας) και
εξάμηνο (Ελβετική Συνεισφορά).

Δ15:

Δ02: Ο αριθμός των
Εθνικών Μέτρων
Εκτέλεσης που
κοινοποιούνται
μέσω του

Ο δείκτης είναι ο αριθμός των Εθνικών Μέτρων
Εκτέλεσης (Νόμοι, Κανονισμοί, Διατάγματα, Αποφάσεις)
που μεταφέρουν τις Κοινοτικές Οδηγίες στο εθνικό
δίκαιο με τη δημοσίευση τους στην επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα στοιχεία για τη μέτρηση

Σ7:
Αποτελεσματική
Αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών
Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων και
Άλλων Διεθνών
Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών

Δ13:
Λειτουργία της
Πύλης, του Κέντρου
Ενημέρωσης και
προώθηση άλλων
μέτρων για αυξημένη
αξιοποίηση των
Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων

Συντονισμός
Οριζόντιων
Ευρωπαϊκών
Θεμάτων
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Σ8:
Ενίσχυση της
Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας
μέσω της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης

Δ16:
Προώθηση της
Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας
στην Κύπρο μέσω της
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης

Ηλεκτρονικού
Συστήματος ΜΝΕ
στην ΕΕ

του Δείκτη Απόδοσης θα ανακτηθούν από τη βάση
δεδομένων της ΕΕ που διατηρούμε για την
παρακολούθηση της κατάστασης του συνόλου της
Νομοθεσίας για τη μεταφορά των Οδηγιών της ΕΕ.

ΔΕ01: Αριθμός
Εταιρειών που
υποβάλλουν
Εκθέσεις ΕΚΕ

Αφορά τη δημοσιοποίηση της μη-χρηματοοικονομικής
κατάστασης και την πολυμορφία των πληροφοριών από
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 2014/95/ΕΕ, η οποία θα πρέπει
να υιοθετηθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του
2026 και να εφαρμοστεί στις οικονομικές εκθέσεις του
2017 που θα υποβληθούν για πρώτη φορά μέχρι το
τέλος του 2018. Τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μέσω
του ψηφιακού μητρώου που θα ορίζεται στο νόμο
(Γραφείο Εφόρου Εταιρειών)

ΔΑ01: Αριθμός
τελικοποιημένων
δράσεων των
οροσήμων στο
Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την ΕΚΕ
που εφαρμόζονται
κατά τη διάρκεια του
έτους.

Ο Δείκτης Απόδοσης θα είναι ο αριθμός στων
δραστηριοτήτων που προωθούνται κατά τη διάρκεια του
έτους από τη ΓΔ ΕΠΣΑ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, με στόχο την προώθηση
μιας πιο υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
και οργανισμών. Τα μέτρα αυτά έχουν προτεραιότητα
και σταδιακά προωθούνται στο πλαίσιο της
δημοσιονομικής δυνατότητας της Κυβέρνησης και των
περιορισμών της ανθρώπινης ικανότητας της
Διεύθυνσης.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ6)
ΣΤΟΧΟΣ (Σ 9): ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με στόχο την ενδυνάμωση της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας με άλλα
κράτη, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει μέχρι σήμερα 27 Οικονομικές Συμφωνίες. Οι
Οικονομικές Συμφωνίες προνοούν τη συνεργασία των Κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων
μερών σε διάφορους τομείς της οικονομίας, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάληψης
κοινών δράσεων, προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, κλπ. Οι Συμφωνίες προνοούν
επίσης τη σύσταση και ενεργοποίηση Μεικτών Διακυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίες
απαρτίζονται από εκπροσώπους των Κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών κοινοτήτων και
έχουν ως στόχο να ενεργούν υποβοηθητικά για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας. Οι
Σύνοδοι των Διακυβερνητικών Επιτροπών πραγματοποιούνται εναλλάξ στις δυο χώρες, σε
χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των δυο πλευρών. Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται δύο
Διακυβερνητικοί Σύνοδοι κάθε χρόνο.
Η Διεύθυνση Στρατηγικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη για
τη διαπραγμάτευση και συνομολόγηση των Οικονομικών Συμφωνιών εκ μέρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Λειτουργεί επίσης και ως Γραμματεία των Μεικτών Διακυβερνητικών Επιτροπών,
με ενεργό ρόλο στο συντονισμό των θεμάτων συζήτησης και διοργάνωσης των Συνόδων των εν
λόγω Επιτροπών.
Στο πλαίσιο εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, η Διεύθυνση Στρατηγικού
Προγραμματισμού, Διοίκησης και Επικοινωνίας διεξάγει διαβούλευση με στόχο τον
επανακαθορισμό της πολιτικής διεξαγωγής των Μεικτών Διακυβερνητικών Συνόδων, με
επικέντρωση σε χώρες που θα καθοριστούν ως προτεραιότητας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ17): Διαπραγμάτευση, συνομολόγηση και εφαρμογή των Οικονομικών
Συμφωνιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών
Η Διεύθυνση Στρατηγικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη
για την :
● Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με άλλα κράτη για τη συνομολόγηση των Οικονομικών
Συμφωνιών, το οποίο περιλαμβάνει συντονισμό της εσωτερικής διαβούλευσης της
Κυβέρνησης και εξασφάλιση νομικής γνωμοδότησης από τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και
την τελική έγκριση των Συμφωνιών σε πολιτικό επίπεδο,
● Προώθηση απαραίτητων νομικών διαδικασιών για να τεθούν σε ισχύ οι Οικονομικές
Συμφωνίες,
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● Διασφάλιση της εφαρμογής μέσω συντονιστικών ενεργειών και παροχής στήριξης στις
Μεικτές Διακυβερνητικές Επιτροπές, λειτουργώντας ως Γραμματεία,
● Διεξαγωγή διαβούλευσης με στόχο τον επανακαθορισμό της πολιτικής συνομολόγησης
Συμφωνιών Οικονομικής Συνεργασίας και διεξαγωγής Μεικτών Διακυβερνητικών Συνόδων
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ΣΤΟΧΟΣ (Σ 10):ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΕΠΣΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η κυβερνητική πολιτική για την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας στοχεύει μεταξύ άλλων
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην άσκηση της διαχείρισης ανθρωπίνων και
άλλων πόρων με στόχο την ορθολογιστική αξιοποίησή τους και την βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων. Παράλληλοι στόχοι είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η
εμπέδωση των αρχών της χρηστής διοίκησης. Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει πρόσφατα υιοθετήσει νέο
οργανόγραμμα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, ενώ παράλληλα
αναπτύσσει μεθόδους/διαδικασίες που να προάγουν τις νέες κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
παρέχεται, από εξειδικευμένους λειτουργούς, συγκεκριμένες υπηρεσίες που απαιτούν ειδικές
γνώσεις . Συναφώς αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η σύσταση Μονάδας Προσφορών, με στόχο
την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και την αποτελεσματικότερη προκήρυξη και κατακύρωση
προσφορών. Επίσης στο πλαίσια της Διαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών και του Νόμου
περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου, αναλήφθηκε η υποχρέωση
διαμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων της ΓΔ ΕΠΣΑ
καθώς και ο Συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής και της αξιολόγησης τους.
Η ΓΔ ΕΠΣΑ προωθεί επίσης συγκεκριμένα θέματα για δημόσια διαβούλευση τα οποία άπτονται
των αρμοδιοτήτων της σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1.1 Δραστηριότητα (Δ18): Στρατηγικός Προγραμματισμός, Συντονισμός Πολιτικών,
Προϋπολογισμός και Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
● Παροχή διοικητικής στήριξης στον Γενικό Διευθυντή,
● Συντονισμός και παρακολούθηση των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Τεχνική
Βοήθεια από την Ομάδα Στήριξης της ΕΕ ,
● Παροχή, κάτω από την Μονάδα Προσφορών προς όλες τις υπόλοιπες Διευθύνσεις
κατάλληλης πληροφόρησης/ τεχνογνωσίας, καθοδήγησης, παρακολούθησης καθώς και
συντονισμό της διαδικασίας/των διαδικασιών προσφορών,
● Ετοιμασία και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου καθώς και υλοποίηση του
Προϋπολογισμού της ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με το Λογιστήριο της Γενικής Διεύθυνσης,
συντονισμός ετοιμασίας πλάνου δράσης, ετοιμασία εξαμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης
Στρατηγικού Σχεδίου,
● Εποπτεία της λειτουργίας του Αρχείου, και διαχείριση θεμάτων συντήρησης του κτιρίου
και του εξοπλισμού καθώς και ευρύτερων θεμάτων εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας και
υγείας,
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● Προώθηση θεμάτων δημόσιας διαβούλευσης σε συνεργασία με το Γραφείο του
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συντονισμός και
σχεδιασμός Διαβουλεύσεων και αξιοποίηση εισηγήσεων που προκύπτουν.
1.2 Δραστηριότητα (Δ 19): Διαχείριση Προσωπικού (Human Resource Management)
Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην
αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Στοχεύει στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού και στην αποτελεσματική αξιοποίησή του με στόχο τη βελτίωση
της αποδοτικότητάς του. Μεταξύ άλλων καλύπτονται τα ακόλουθα:
-αξιολογήσεις λειτουργών και αποσπάσεις,
-μεταθέσεις,
-αφυπηρετήσεις,
-Διοργάνωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς του δημόσιου τομέα
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα θέματα /Ανάπτυξη Πλαισίου Μάθησης
1.3 Δραστηριότητα (Δ 20): Οικονομική Διαχείριση/ Λογιστική Εργασία (Financial
Management /Accounting)
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση και συντονισμό της λογιστικής και
χρηματοοικονομικής λειτουργίας της ΓΔ ΕΠΣΑ. Μεταξύ άλλων καλύπτονται τα ακόλουθα
● Διεκπαιρέωση πληρωμών
●Ετοιμασία και έλεγχος μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού
● Ετοιμασία, υλοποίηση Προϋπολογισμού ΓΔ ΕΠΣΑ
● Διαρθρωτικά Ταμεία- Αποδέσμευση πιστώσεων κατά την παραχώρηση ποσών προς άλλα
Υπουργεία/ Τμήματα.
●Κάλυψη αναγκών εξοπλισμού και συντήρησης της ΓΔ ΕΠΣΑ από Κυβερνητικά Τμήματα
●Διεκπεραίωση λογιστικών εγγραφών από Κυβερνητικά Τμήματα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

45

ΔΕ01: Αριθμός
Συμφωνιών που
υπογράφονται
μεταξύ της Κύπρου
και Τρίτων Χωρών

Αριθμός των νέων Συμφωνιών που υπογράφηκαν
μεταξύ της Κύπρου και Τρίτων Χωρών κατά την
διάρκεια του χρόνου

ΔΑ01: % των
πρωτοκόλλων για
τα οποία
περισσότερο από
το 50% των ρητρών
έχουν εφαρμοστεί
σε σχέση του
συνολικού
αριθμού των
πρωτοκόλλων σε
ισχύ

% των πρωτοκόλλων, σε σχέση με το συνολικό
αριθμό των πρωτοκόλλων σε ισχύ (δηλαδή το πιο
πρόσφατο πρωτόκολλο για κάθε Διακυβερνητική
Επιτροπή) για τα οποία πάνω από 50% από τις
ενέργειες, που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο,
έχουν ολοκληρωθεί

Σ10: Αποδοτική και
Αποτελεσματική
Διαχείριση της ΓΔ
ΕΠΣΑ

---

---

Δ18: Στρατηγικός

ΔΑ01: ---

Σ09: Προώθηση
Οικονομικής και
Τεχνικής Συνεργασίας
με Τρίτες Χώρες

Δ17:

Διαπραγμάτευση,
συνομολόγηση και
εφαρμογή των
Οικονομικών
Συμφωνιών μεταξύ
της Κυπριακής
Δημοκρατίας και
άλλων χωρών

(έχει συμφωνηθεί
ότι για τον
συγκεκριμένο
οριζόντιο στόχο
δεν θα υπάρχει
δείκτης απόδοσης
---

Προγραμματισμός,
(δεν είναι
Συντονισμός
υποχρεωτικός ο
Πολιτικών,
Προϋπολογισμός και δείκτης απόδοσης)
Παρακολούθηση και
Αξιολόγηση

Σ19: Διαχείριση

Προσωπικού

Δ20: Οικονομική

ΔΕ01: ---

---

(δεν είναι
υποχρεωτικός ο
δείκτης απόδοσης)
ΔΑ01:

---

Διαχείριση/
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Λογιστική Εργασία

(δεν είναι
υποχρεωτικός ο
δείκτης απόδοσης)
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