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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 
κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν 
τους δείκτες.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) αφορά στην υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ήπειρος 2014-2020 για το έτος 2016, σύμφωνα 
με τα άρθρα 50 και 111 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Δημοσιονομικά Δεδομένα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε 325.846.893€ και η 
Κοινοτική Συνδρομή σε 260.677.513€. Το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) με 226.500.790€ και 34.176.723€ αντίστοιχα.

Η πρόοδος υλοποίησης το 2016 καταγράφεται ως εξής (τα ποσά που αναφέρονται στην 
ΕΕΥ αφορούν συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (δ.δ.)):

 Εξειδικεύτηκαν 12 νέες δράσεις δ.δ. 20.759.300€ που αντιστοιχούν στο 6% του 
Προγράμματος και τροποποιήθηκε η εξειδίκευση 13 δράσεων

 Εκδόθηκαν 17 προσκλήσεις δ.δ, 40.944.694€ που αντιστοιχούν στο 12,6% του 
Προγράμματος

 Εντάχθηκαν 57 πράξεις, δ.δ 157.314.293€ που αντιστοιχούν στο 48,3% του 
Προγράμματος

 Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 42.358.699€ που αντιστοιχούν στο 
13% του Προγράμματος

 Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 21.049.999€ που 
αντιστοιχούν στο 6,5% του Προγράμματος.

Δείκτες 

Όσον αφορά στους δείκτες του ΕΠ, έχουν τεθεί στόχοι που αφορούν τόσο στο 
αποθεματικό επίδοσης, οι οποίοι θα εξεταστούν το 2019, μέσω των στοιχείων της 
Ετήσιας Έκθεσης (περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως 31/12/2018), όσο και στην 
ολοκλήρωση του Προγράμματος το 2025, μέσω των στοιχείων της Τελικής Έκθεσης 
και της εξέτασης επίτευξης των στόχων που τίθενται για το 2023.

Όσο αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ οι δείκτες εκροών που έχουν λάβει τιμή είναι 
ελάχιστοι, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην έναρξη υλοποίησης του ΕΠ και δεν έχει 
ολοκληρωθεί μεγάλος αριθμός πράξεων.

Όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΤ κυρίως αφορούν πράξεις που έχουν υλοποιηθεί μερικώς.

Στρατηγικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας, διαμορφώνεται ένα 
συνεκτικό πλέγμα πέντε Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ). Ειδικότερα:

 Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και 
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των ΤΠΕ (ΣΣ1). Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιχειρηματικής 
ανακάλυψης αναμορφώθηκε το σχέδιο δράσης της RIS3 τον 5/2016 και 
εγκρίθηκαν 3 προκηρύξεις που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας και την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ΘΣ 1 και 3). Στον ΘΣ 2 δεν 
εξειδικεύτηκαν δράσεις σύμφωνα με την από 12/6/2015 απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, καθώς δεν είχε εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα Τ02.1 «Ψηφιακή 
ανάπτυξη». Επίσης δημοσιεύτηκε πρόσκληση και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία 
επιλογής του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για δράσεις κρατικών ενισχύσεων των 
ΘΣ 1, 2 και 3.

 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΣΣ2). Έχει εξειδικευτεί το 
μεγαλύτερο μέρος των δράσεων και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για 
την υποβολή αιτημάτων, για δράσεις των Θεματικών Στόχων (ΘΣ) 4 και 6 εκτός 
από την Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 4c καθώς δεν έχει εκπληρωθεί η 
αντίστοιχη αιρεσιμότητα που αποτελεί και  αυτοδέσμευση του ΕΠ. Όσον αφορά 
στις δράσεις του ΘΣ 5 δεν ενεργοποιήθηκαν καθώς μόλις στις 25/10 η ΕΑΣ 
ενημέρωσε για την δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών μετά την εκπλήρωση των 
σχετικών αυτοδεσμεύσεων.

 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΣΣ3). Έχει εξειδικευτεί το μεγαλύτερο μέρος 
των δράσεων και ενεργοποιήθηκε η δράση που αφορά έργα υποστήριξης ΔΕΔ-
Μ αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη ωριμότητα για την ενεργοποίηση και των 
λοιπών δράσεων (κυρίως καθώς δεν εγκρίθηκαν οι Στρατηγικές 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων).

 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΣΣ4). Έχει εξειδικευτεί 
το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων και έχουν ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
κυρίως οι δράσεις της υγείας και πρόνοιας. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση 
των υποδομών και αναγκών για την 1βάθμια, 2βάθμια και 3βάθμια εκπαίδευση 
ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και 
εκπαίδευση ενηλίκων.

 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 
διακρίσεων (ΣΣ5). Έχουν εξειδικευτεί και υλοποιούνται δράσεις στον ΘΣ 9 για 
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 
και αφορούν στις ΕπΠρ 9i, 9ii, 9iii και 9iv. Δεν έχει προχωρήσει η εξειδίκευση 
δράσεων ΘΣ 8, καθώς απαιτείται η υλοποίηση μέρους δράσεων της RIS, η 
ΕπΠρ 9iv τομέα υγείας καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, η ΕπΠρ 9v 
καθώς ο Ν 4430/16 δημοσιεύτηκε στις 31/10 και η ΕπΠρ 9vi καθώς δεν έχουν 
αποσταλεί οδηγίες για την υλοποίηση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ.

Ενεργοποίηση ΕΠ

Για την έγκαιρη ενεργοποίηση του Προγράμματος με την 2η και 3η Γραπτή διαδικασία 
αλλά και την 2η συνεδρίαση στις 14/10, η Επιτροπή Παρακολούθηση (ΕπΠα) ενέκρινε 
την εξειδίκευση δράσεων, την μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, ώστε 
συνολικά να έχουν εξειδικευτεί δράσεις που αντιστοιχούν στο 74% του 
προϋπολογισμού του ΕΠ.

Εκδόθηκαν προσκλήσεις και ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις α) των τμηματοποιημένων 
πράξεων με στόχο την μη ύπαρξη κενού στην χρηματοδότηση τους, καθώς οι 
περισσότερες από αυτές έχουν ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται, β) 
νέων πράξεων με στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ.

Συνολικά μέχρι 31/12/2016 έχουν ενταχθεί 68 πράξεις δημόσιας δαπάνης 182.270.480€ 
που αντιστοιχούν στο 55,9% του ΕΠ, έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 
51.102.856€ που αντιστοιχούν στο 15,7% του ΕΠ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 
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ύψους 25.307.723€ που αντιστοιχούν στο 7,8% του ΕΠ.

Παρότι το ΕΠ έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν ζητήματα που 
επηρεάζουν την ομαλή υλοποίηση του:

 Καθυστέρηση στην σύνταξη, στην έγκριση και στην δημοσίευση των 
προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων.

 Θέσπιση του Ν.4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις.
 Απαίτηση για απαλλοτριώσεις σε ενταγμένες πράξεις καθώς απαιτείται μεγάλο 

χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
 Επιμήκυνση του προσδοκώμενου  χρόνου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων λόγω 

των χρονοβόρων διαδικασιών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων που 
υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες.

Συνέπεια των καθυστερήσεων αυτών είναι ο κίνδυνος απώλειας πόρων από δράσεις 
επιχειρηματικότητας και υποδομών μεταφορών, λόγω της μη επίτευξης των στόχων του 
πλαισίου επίδοσης και ο κίνδυνος απώλειας πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
λόγω μη επίτευξης του Κανόνα Ν+3. Ενημερώθηκαν σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι 
Φορείς με το 673/6-3-2017 έγγραφο και κατά την επίσκεψη του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας στις 31/1/2017.

Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020 (XΜ)

Στο πρόγραμμα σχεδιάζεται η χρήση Χρηματοδοτικών Μέσων 2014-2020 (XΜ) για τις 
δράσεις 3.2.1.1 «Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας» και 4.3.1.2 
«Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό 
τομέα». Έχει ήδη εκπονηθεί και έχει επικαιροποιηθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
και συστάθηκαν τέλη του 2016 τα Ταμεία Χαρτοφυλακίου ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 
ΤΑΕΣΥΜ.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΠΕ

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 1, 2, 3 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ ανέρχεται σε 
43.763.967€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

•Εξειδικεύτηκαν 7 δράσεις δ.δ. 27.390.000€ και το ποσοστό στον Άξονα ανέρχεται σε 62,6%
•Δεν εκδόθηκε καμία πρόσκληση
•Δεν εντάχθηκε καμία πράξη
•Δεν αναλήφθηκε καμία νομική δέσμευση
•Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη

Η υλοποίηση του Άξονα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση λόγω των κάτωθι:

1. Προετοιμάστηκαν και εγκρίθηκαν από την ΕΑΣ 3 προκηρύξεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στην ΜΟΔ ΑΕ και 
απομένει η δημιουργία των υποσυστημάτων στο ΠΣΚΕ ώστε αυτές να δημοσιευτούν, γεγονός το οποίο 
καθυστερεί και δεν δύναται να προσδιορισθεί χρονικά πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
2. Δεν εκπληρώθηκε η αιρεσιμότητα Τ02.1 «Ψηφιακή ανάπτυξη και εναρμόνηση με την Εθνική Στρατηγική για 
τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» (παρότι ο αρχικά εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης ήταν 
31/3/2015) και με απόφαση της ΕπΠα δεν εξειδικεύτηκε καμία δράση του ΘΣ2. 
3. Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20/3/2015 η Περιφερειακή Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιχειρηματικής ανακάλυψης τον 12/ 2015 
αναμορφώθηκε το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής RIS3 τον 5/ 2016 ενώ απαιτείται νέα τροποποίηση όσον 
αφορά την ΕπΠρ 1a καθώς στην ετήσια συνάντηση για τα ΕΠ 2014 - 2020 στις 20/05/2016 ανακοινώθηκε από 
την ΕΕ ότι είναι δυνατή η χρηματοδότηση υποδομών έρευνας χωρίς να είναι απαραίτητη η καταγραφή αυτών 
στον Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Με την 119767/1079/19-1-2017 Απόφαση επανασυγκροτήθηκε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) σύμφωνα με τον Ν 4386/2016.
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 4, 5, 6 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται 
σε 130.849.654€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

•Εξειδικεύτηκαν 18 δράσεις δ.δ. 93.007.271€ (71,1%)
•Εκδόθηκαν 9 προσκλήσεις δ.δ. 70.950.000€ (54,2%)
•Εντάχθηκαν 26 πράξεις δ.δ. 112.068.033€ (85,6%)
•Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 25.863.239€ (19,8%)
•Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 7.626.670€ (5,8%)

Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έγινε υπερδέσμευση του διαθέσιμου π/υ των δράσεων της ΕπΠρ 
6b, για την ένταξη των «εμπροσθοβαρών πράξεων», σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 33 του 
Ν.4314/2014. Παρόλα αυτά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή:

1. Δεν εκπληρώθηκε η αιρεσιμότητα Τ04.1 και δεν ενεργοποιήθηκε καμία δράση της ΕπΠρ 4c. 
2. Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις του ΘΣ 5 καθώς μόλις στις 25/10 η ΕΑΣ ενημέρωσε για την εκπλήρωση των 
σχετικών αυτοδεσμεύσεων.
3. Δεν ενεργοποιήθηκε η δράση «Εκπόνηση πολεοδομικών/χωροταξικών μελετών» της ΕπΠρ 4e καθώς ο 
Ν4447/16 δημοσιεύτηκε στις 23/12.
4. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και έγκριση των Σχεδίων ΟΧΕ.
5. Ο χαρακτηρισμός των απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με το Ν. 4314/14, ως προπαρασκευαστική ενέργεια 
επηρέασε 1 πράξη του άξονα (MIS 5000123) σημαντικού π/υ 35,3εκ€. 
6. Η θέσπιση του Ν.4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις επηρέασε την ομαλή υλοποίηση ορισμένων πράξεων του 
άξονα (κυρίως 6 πράξεις).
7. Επιμήκυνση του προσδοκώμενου χρόνου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κυρίως λόγω προσφυγών
 
Όσον αφορά τους δείκτες σε 3 πράξεις ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 αλλά δείκτες εκροών καταγράφονται σε 2 
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

από αυτές καθώς μία δεν τέθηκε σε λειτουργία.

3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στον ΘΣ 7 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 
74.360.780€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

•Εξειδικεύτηκαν 5 δράσεις δ.δ. 67.860.780€ και συνολικά το ποσοστό στον Άξονα ανέρχεται σε 91,3%
•Εκδόθηκε 1 πρόσκληση δ.δ. 26.0000.000€ που αντιστοιχεί στο 35% του Άξονα
•Εντάχθηκε 1 πράξη δ.δ. 30.132.544€ που αντιστοιχεί στο 40,5% του Άξονα
•Δεν αναλήφθηκε καμία νομική δέσμευση
•Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη

Η υλοποίηση των δράσεων του Άξονα παρουσιάζει υστέρηση καθώς παρότι έχει εξειδικευτεί το μεγαλύτερο 
μέρος των δράσεων και έχει εγκριθεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) δεν υπάρχει 
ωριμότητα για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων. Άλλα θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή είναι:

1. Η απαίτηση για απαλλοτριώσεις καθυστερεί τις διαδικασίες υλοποίησης σημαντικά, αφού απαιτείται μεγάλο 
χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση τους. Επιπλέον οι απαλλοτριώσεις ορίζονταν στο Ν4314/2014 και στον 
Ν4412/2016 ως προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να ολοκληρωθούν πλήρως για να προχωρήσει η 
δημοπράτηση των υποέργων. Η πρόβλεψη καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν4447/2016 τον 12/ 2016 με τον 
οποίο τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή 
σύμβασης παραχώρησης έργου. Η αναφερόμενη απαίτηση επηρέασε συνολικά τη 1 ενταγμένη στον άξονα, 
πράξη.
2. Δεν έχει ολοκληρωθεί το Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο για την οδική ασφάλεια. Υποστηρίζεται η αρμόδια 
Υπηρεσία με σύμβουλο μέσω της Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση του.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και έγκριση των Σχεδίων ΟΧΕ

Όσον αφορά τους δείκτες δεν ολοκληρώθηκε καμία πράξη.

4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 9, 10 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

28.940.680€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:
•Εξειδικεύτηκαν 8 δράσεις δ.δ. 27.625.340€ και συνολικά το ποσοστό στον Άξονα ανέρχεται σε 95,5%
•Εκδόθηκαν 4 προσκλήσεις δ.δ. 11.465.000€ που αντιστοιχούν στο 39,6% του Άξονα
•Εντάχθηκαν 6 πράξεις δ.δ. 24.709.631€ που αντιστοιχούν στο 85,4% του Άξονα
•Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 14.313.178€ που αντιστοιχούν στο 49,5% του Άξονα
•Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 13.198.798€ που αντιστοιχούν στο 45,6% του Άξονα
Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς ολοκληρώθηκε η ένταξη των τμηματοποιημένων πράξεων, 
με στόχο την  άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ και την μη ύπαρξη κενού στην χρηματοδότηση των πράξεων αυτών, 
καθώς οι περισσότερες έχουν ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση, με υπερδέσμευση του διαθέσιμου π/υ των 
δράσεων της ΕπΠρ 9a, σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 33 του Ν.4314/2014.
Παρόλα αυτά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή:
1. Δεν έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση υποδομών και αναγκών για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και 
την εκπαίδευση ενηλίκων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 
2. Η θέσπιση του Ν.4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις που δημοσιεύτηκε στις 7 Αυγούστου επηρέασε την 
ομαλή υλοποίηση πράξεων (MIS 5000507). 
3. Επιμήκυνση του προσδοκώμενου  χρόνου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κυρίως σε Υποέργα εξοπλισμού 
στην ΕπΠρ 9a (πχ MIS 5000329), λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων που 
υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες.  

Όσον αφορά τους δείκτες ολοκληρώθηκαν 2 πράξεις εντός του 2016 και καταγράφονται οι δείκτες ε

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους ΘΣ 8, 9 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 
41.934.630€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:
•Εξειδικεύτηκαν 9 δράσεις δ.δ. 19.334.300€ (46,1%)
•Εκδόθηκαν 13 προσκλήσεις δ.δ. 15.843.595€ (37,8%)
•Εντάχθηκαν 28 πράξεις δ.δ. 11.470.272€ (27,4%)
•Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 10.667.299€ (25,4%)
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

•Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 4.166.470€ (9,9%) (πιστοποιήθηκαν προς την ΕΕ 
4.126.778€)
Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς υλοποιούνται όλες οι δράσεις με κοινωνική διάσταση / 
κοινωνικό χαρακτήρα για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με την ΕΕ και αφορούν τις ΕπΠρ 9i, 9ii, 9iii 
και 9iv. Παρόλα αυτά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή δεδομένου ότι δεν έχει προχωρήσει η 
εξειδίκευση:
1. ΘΣ 8 καθώς απαιτείται η υλοποίηση μέρους δράσεων των ΘΣ 1 και 3 της RIS σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
2. ΕπΠρ 9iv τομέα υγείας καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την ΕΕ
3. ΕπΠρ 9v καθώς ο Ν 4430/16 δημοσιεύτηκε στις 31/10 
4. ΕπΠρ 9vi καθώς δεν έχουν αποσταλεί οδηγίες για την υλοποίηση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ.
Στοιχεία έως 31/12/2016 που προκύπτουν από την υλοποίηση:
•για την καταπολέμηση της βίας υποστηρίχθηκαν 327 επωφελούμενες από 4 δομές
•ΚΗΦΗ υποστηρίχθηκαν 214 επωφελούμενοι (133 γυναίκες) από 9 δομές και
•Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίχθηκαν 38 
επωφελούμενοι (30 γυναίκες) σε 38 σχολεία.
Όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΤ κυρίως αφορούν πράξεις που έχουν υλοποιηθεί μερικώς. Οι πράξεις που έχουν 
ολοκληρωθεί είναι 5000008, 500009 και 5000030 που αφορούν εναρμόνιση επαγγελματικής - οικογενειακής 
ζωής και παράλληλη στήριξη παιδιών

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΕΚΤ

Η δράση του Άξονα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 786.274€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

•Εξειδικεύτηκε 1 δράση δ.δ. 786.274€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα
•Εκδόθηκε 1 πρόσκληση δ.δ. 786.274€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα
•Δεν εντάχθηκε καμία πράξη
•Δεν αναλήφθηκε καμία νομική δέσμευση
•Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των δράσεων του Άξονα καθώς:
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Αναγν
ωριστι

κό

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

•Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η συνεδρίαση της η Περιφερειακή 
Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ.

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΕΤΠΑ

Η δράση του Άξονα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η δ.δ. ανέρχεται σε 5.210.908€.
Η πρόοδος υλοποίησης των δημοσιονομικών δεδομένων μέχρι τις 31/12/2016 καταγράφεται ως εξής:

•Εξειδικεύτηκε 1 δράση δ.δ. 5.210.908€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα
•Εκδόθηκε 1 πρόσκληση δημόσιας δαπάνης, 5.210.908€ που αντιστοιχεί στο 100% του Άξονα
•Εντάχθηκαν 7 πράξεις δημόσιας δαπάνης 3.890.000€ που αντιστοιχούν στο 74,7% του Άξονα
•Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.208.460€ που αντιστοιχούν στο 23,2% του Άξονα
•Πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 4315.785€ που αντιστοιχούν στο 6,1% του Άξονα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των δράσεων του Άξονα καθώς:
•Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η συνεδρίαση της η Περιφερειακή 
Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ, ενώ διοργανώθηκε τόσο η εναρκτήρια εκδήλωση όσο και οι ετήσιες 
εκδηλώσεις.

Όσον αφορά τους δείκτες δεν ολοκληρώθηκε καμία πράξη.
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3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

83,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

83,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F Τ1601 Αριθμός φορέων που 
ενισχύονται

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1601 Αριθμός φορέων που 
ενισχύονται

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων

0,00 0,00

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων

F Τ1601 Αριθμός φορέων που 
ενισχύονται

0,00 0,00

S Τ1601 Αριθμός φορέων που 
ενισχύονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Ειδικός στόχος 1.1.1 - Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T1604 Μέσος ετήσιος αριθμός 
συμμετοχών ερευνητικών φορέων 
της Περιφέρειας σε εθνικά και 
διεθνή προγράμματα συνεργασίας 
Ε&Τα

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,30 2014 10,60 Η πιο πρόσφατη τιμή προκύπτει από τη 
μελέτη "Έρευνα, Ανάπτυξη και 
Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες 
– Έκδοση 2015". Στη σελ. 213 της εν 
λόγω μελέτης αναφέρεται ότι κατά την 
περίοδο 2007-2013 ο αριθμός των 
συμμετοχών των φορέων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 48 
(επομένως 48/7=6,8).

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T1604 Μέσος ετήσιος αριθμός 
συμμετοχών ερευνητικών φορέων 
της Περιφέρειας σε εθνικά και 
διεθνή προγράμματα συνεργασίας 
Ε&Τα

5,30
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

55,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

55,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F Τ1602 clusters επιχειρήσεων - 
ερευνητικών φορέων στην 
περιφέρεια

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1602 clusters επιχειρήσεων - 
ερευνητικών φορέων στην 
περιφέρεια

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00 0,00

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F Τ1602 clusters επιχειρήσεων - 
ερευνητικών φορέων στην 
περιφέρεια

0,00 0,00

S Τ1602 clusters επιχειρήσεων - 
ερευνητικών φορέων στην 
περιφέρεια

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ειδικός στόχος 1.2.1 - Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1605 ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΡΩ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.200.000,00 2011 1.440.000,00 Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 
προκύπτουν από τη μελέτη "Δείκτες 
Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και 
προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα" με 
τιμή 3.400.000€

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1605 ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

70,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικός στόχος 2.2.1 - Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1606 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
ΤΠΕ

εκ. € Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

79,00 2011 86,90 Η πιο πρόσφατη τιμή αφορά το 2014 και 
προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 
ΕΛΣΤΑΤ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2014 
(προσωρινά στοιχεία)". Τα στοιχεία 
έγιναν διαθέσιμα το 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1606 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
ΤΠΕ

51,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F Τ1603 Εφαρμογές για τη διαχείριση 
δικτύων και υποδομών

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1603 Εφαρμογές για τη διαχείριση 
δικτύων και υποδομών

αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F Τ1603 Εφαρμογές για τη διαχείριση 
δικτύων και υποδομών

0,00 0,00

S Τ1603 Εφαρμογές για τη διαχείριση 
δικτύων και υποδομών

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Ειδικός στόχος 2.3.1 - Αποτελεσματική  διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1607 ΟΤΑ με δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης και 
ελέγχου υποδομών και δικτύων

ΠΟΣΟΣΤΟ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 2013 30,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1607 ΟΤΑ με δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης και 
ελέγχου υποδομών και δικτύων
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

32,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

22,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

22,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

προϊόντα στην αγορά

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

0,00 0,00

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

0,00 0,00

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά

0,00 0,00

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην αγορά

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ειδικός στόχος 3.1.1 - Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που 
ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα 
και διαδικασίες

ποσοστό Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

34,30 2012 36,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη καθώς δεν υπάρχει πρόσφατη 
αναφορά από το ΕΚΤ

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που 
ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα 
και διαδικασίες
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3b - Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3b - Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση

Ειδικός στόχος 3.2.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1609 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

152.500.000,00 2012 274.000.000,00 Η πιο πρόσφατη τιμή αφορά το 2013 και 
προκύπτει από την Έκθεση Οκτωβρίου 
2014 του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας 
Οδού για το εξωτερικό εμπόριο ανά 
Περιφέρεια και ανέρχεται σε 
139.110.000€ (δεν υπάρχουν πιο 
πρόσφατα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1609 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Ειδικός στόχος 3.3.1 - Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1610 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

862.400.000,00 2010 1.000.000.000,0
0

Η τιμή αφορά το 2014 και προκύπτει 
από τα προσωρινά στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία έγιναν διαθέσιμα 
το 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1610 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

293.000.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 
σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

672,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 
σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

672,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.275.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.275.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5.273,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5.273,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις



EL 32  EL

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 
σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

0,00 0,00

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 
σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

0,00 0,00

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

0,00 0,00

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00



EL 33  EL

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός στόχος 4.3.1 - Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1613 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 
ενέργειας

ktoe Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

69,76 2013 902,10 202,93 Οι τιμές για τα έτη 2014, 2105 και 2016  
προκύπτουν από το σχέδιο δράσης για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο  
επικαιροποιείται κάθε 3 χρόνια. Τα 
στοιχεία έγιναν διαθέσιμα το 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1613 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 
ενέργειας

187,93 143,91
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3.631,00 0,00 Υλοποιήθηκαν οι 
δράσεις α) Μελέτες 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και β) 
Σχεδίων Δράσης για τη 
Βιώσιμη Ενέργεια

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3.631,00 0,00 Υλοποιήθηκαν οι 
δράσεις α) Μελέτες 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και β) 
Σχεδίων Δράσης για τη 
Βιώσιμη Ενέργεια

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

0,00 0,00



EL 35  EL

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός στόχος 4.5.1 - Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1614 ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

ΤΟΝΟΙ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  
CO2

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

48.726.297,00 2012 58.858.799,00 Το τελευταία  δεδομένα αφορούν το 
έτος 2015 και έγιναν διαθέσιμα το 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1614 ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

45.449.373,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO20 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

0,00 0,00

S CO20 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Ειδικός στόχος 5.2.1 - Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1616 ΈΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ

km2 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

939,00 2014 700,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1616 ΈΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14.130,00 2.800,00 Ολοκληρώθηκαν δύο 
πράξεις

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14.130,00 14.494,00 Έχει ξεκινήσει ένταξη 
και η υλοποίηση  
σχετικών πράξεων

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29.194,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29.194,00 53.325,00 Έχει ξεκινήσει ένταξη 
και η υλοποίηση  
σχετικών πράξεων

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

0,00 0,00

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

4.194,00 0,00

F CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

επεξεργασία λυμάτων

S CO19 Επεξεργασία λυμάτων: 
Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

5.195,00 0,00



EL 40  EL

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός στόχος 6.2.1 - Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1617 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα 
που επιτυγχάνουν ίση ή ανώτερη 
της καλής κατάσταση υδάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

79,00 2014 91,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη καθώς η τιμή προκύπτει από το 
σχέδιο διαχείρισης υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος Ηπείρου το οποίο 
επικαιροποιείται και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί του στο τέλος του 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1617 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα 
που επιτυγχάνουν ίση ή ανώτερη 
της καλής κατάσταση υδάτων
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10.000,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία δράση

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10.000,00 6.700,00 Έχει ξεκινήσει η 
ένταξη και οι 
υλοποίηση δράσεων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών

0,00 0,00

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός στόχος 6.3.1 - Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1618 Διανυκτερεύσεις επισκεπτών 
στην Περιφέρεια

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.428.677,00 2012 2.421.045,00 Η πιο πρόσφατη τιμή του δείκτη αφορά 
το 2015 και διαμορφώνεται σε 943.076, 
με βάση τα  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 
δημοσιεύτηκαν το 2017. Στο πρόγραμμα 
ως τιμή βάσης έχει καθοριστεί η τιμή 
βάσης για το 2013 1.801.485 με 
δημοσίευση της Eurostat την περίοδο 
κατάρτισης του προγράμματος. Στην 
πορεία η τιμή διαφοροποιήθηκε και 
σήμερα εμφανίζεται 2013 (τιμή βάσης) 
856.357. Προτείνεται διόρθωση της 
τιμής βάσης του δείκτη σε επόμενη 
αναθεώρηση του προγράμματος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1618 Διανυκτερεύσεις επισκεπτών 
στην Περιφέρεια

943.076,00 994.770,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

60.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

60.000,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

0,00 0,00

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Ειδικός στόχος 6.4.1 - Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1619 Προστατευόμενες περιοχές 
(συνόλο περιοχών  NATURA 
2000) με εργαλεία διαχείρισης

ΠΟΣΟΣΤΟ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

79,00 2014 100,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη καθώς η τιμή προκύπτει από το 
πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για το 
δίκτυο Natura 2000 για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, το 
οποίο εκπονήθηκε τον Δεκ 2014.Όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 
92/43/ΕΕ απαιτείται ανά 2ετία 
αξιολόγηση και επικαιροποίηση. 
Σύμφωνα με το ίδιο το «Πλαίσιο 
Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο 
Natura 2000 για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020», η 3η φάση 
αξιολόγησής του προτείνεται να 
πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 
διαδικασία αξιολόγησης των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 που αναμένεται να 
υλοποιηθεί περί το μέσο της εφαρμογής 
των προγραμμάτων (2018) για να 
παρατηρηθούν τα μέχρι τότε 
αποτελέσματά του.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1619 Προστατευόμενες περιοχές 
(συνόλο περιοχών  NATURA 
2000) με εργαλεία διαχείρισης
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 
μέτρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

53.000,00 8.407,30 Ολοκληρώθηκε μία 
πράξη

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 
μέτρα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

53.000,00 8.407,30 Έχει ξεκινήσει ένταξη 
και η υλοποίηση  
σχετικών πράξεων

F Τ1612 Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ 
χωροταξικού σχεδιασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1612 Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ 
χωροταξικού σχεδιασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

0,00 0,00

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

8.407,30 0,00

F Τ1612 Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ 
χωροταξικού σχεδιασμού

0,00 0,00

S Τ1612 Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ 
χωροταξικού σχεδιασμού

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Ειδικός στόχος 6.5.1 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1620 Μέγιστος αριθμός ημερών με 
μέση ημερήσια συγκέντρωση 
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 
που καταγράφεται σε σταθμό 
μέτρησης

Αριθμός ημερών 
κατ έτος

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

33,00 2014 35,00 24,00 Η τιμή του δείκτη αναφέρεται στην 
περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1620 Μέγιστος αριθμός ημερών με 
μέση ημερήσια συγκέντρωση 
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 
που καταγράφεται σε σταθμό 
μέτρησης

62,00 33,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

F CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S CO14a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ειδικός στόχος 7.1.1 - Βελτίωση οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1622 Χρονοαπόσταση (Ε.Ο. 
Καλπακίου - Κακαβιάς)

λεπτά Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

20,00 2014 18,00 Δεν υπάρχει αλλαγή στην τιμή καθώς 
δεν έγιναν παρεμβάσεις στον οδικό 
άξονα.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1622 Χρονοαπόσταση (Ε.Ο. 
Καλπακίου - Κακαβιάς)
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 9,80 Έχει ξεκινήσει η 
ένταξη και υλοποίηση 
πράξεων.

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

F Τ1621 Ενέργειες οδικής ασφάλειας ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1621 Ενέργειες οδικής ασφάλειας ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

0,00 0,00

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

0,00 0,00

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

0,00 0,00



EL 53  EL

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

αναβαθμισμένων οδών

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

F Τ1621 Ενέργειες οδικής ασφάλειας 0,00 0,00

S Τ1621 Ενέργειες οδικής ασφάλειας 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός στόχος 7.2.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας σε  αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1623 Χρονοαπόσταση (Ιόνια Οδός με 
Περιοχή Τζουμέρκων)

λεπτά Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

46,00 2014 7,00 Δεν υπάρχει αλλαγή στην τιμή καθώς 
δεν ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στον 
οδικό άξονα.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1623 Χρονοαπόσταση (Ιόνια Οδός με 
Περιοχή Τζουμέρκων)
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός στόχος 7.2.2 - Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1624 Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου 
(τροχαία ατυχήματα με 
σωματικές βλάβες/ έτος)

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

128,00 2013 100,00 120,00 Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων ετών 
2015 και 2016. Στοιχεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την Γ.Π.Α.Δ. Ηπείρου 
που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα  
http://www.astynomia.gr το 2017.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1624 Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου 
(τροχαία ατυχήματα με 
σωματικές βλάβες/ έτος)

121,00 143,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO33 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών ενέργειας 
που συνδέθηκαν σε ευφυή 
δίκτυα

Χρήστες Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29.148,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S CO33 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών ενέργειας 
που συνδέθηκαν σε ευφυή 
δίκτυα

Χρήστες Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29.148,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO33 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών ενέργειας 
που συνδέθηκαν σε ευφυή 
δίκτυα

0,00 0,00

S CO33 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών ενέργειας 
που συνδέθηκαν σε ευφυή 
δίκτυα

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ειδικός στόχος 7.5.1 - Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας μικρών καταναλωτών

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1655 Ποσοστό καταναλωτών που 
εξυπηρετούνται από ευφυείς 
μετρητές

ΠΟΣΟΣΤΟ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 2013 80,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη καθώς η τιμή προκύπτει από 
στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ και δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα νέα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1655 Ποσοστό καταναλωτών που 
εξυπηρετούνται από ευφυείς 
μετρητές



EL 58  EL

Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας 
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F Τ1626 Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 1,00 Ολοκληρώθηκε η 
υλοποίηση μίας 
πράξης.

S Τ1626 Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 4,00 Έχει ξεκινήσει η 
ένταξη και υλοποίηση 
πράξεων

F Τ1627 Δυναμικότητα των υποδομών 
φροντίδας που ενισχύονται

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

89,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S Τ1627 Δυναμικότητα των υποδομών 
φροντίδας που ενισχύονται

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

89,00 38,00 Έχει ξεκινήσει η 
ένταξη και υλοποίηση 
πράξεων

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F Τ1626 Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται

0,00 0,00

S Τ1626 Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται

0,00 0,00

F Τ1627 Δυναμικότητα των υποδομών 
φροντίδας που ενισχύονται

0,00 0,00

S Τ1627 Δυναμικότητα των υποδομών 
φροντίδας που ενισχύονται

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας 
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας

Ειδικός στόχος 9.1.1 - Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1649 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ)

Αριθμός 
Επισκέψεων

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

951.311,00 2013 1.008.390,00 Στοιχεία 2015 που δημοσιεύτηκαν το 
2017 στο bi health της ιστοσελίδας 
www.moh.gov.gr

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1649 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ)

1.244.936,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας 
τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας

Ειδικός στόχος 9.1.2 - Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1629 Πληθυσμός που ωφελείται από 
κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας 
και στέγασης

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

15.379,00 2013 15.913,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Η 
τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί στην 
1η αξιολόγηση του ΕΠ.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1629 Πληθυσμός που ωφελείται από 
κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας 
και στέγασης
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 9b - Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών 
περιοχών

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

450,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

S Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

450,00 0,00 Δεν υλοποιήθηκε 
καμία δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

0,00 0,00

S Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 9b - Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών 
περιοχών

Ειδικός στόχος 9.2.1 - Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1630 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς 
συνθήκες στέγασης

ΑΡΙΘΜΟΣ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

900,00 2014 1.440,00 Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του 
δείκτη, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Η 
τιμή του δείκτη θα προσδιοριστεί στην 
1η αξιολόγηση του ΕΠ.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1630 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς 
συνθήκες στέγασης

900.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την 
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.500,00 130,00 Ολοκληρώθηκε μία 
δράση.

S CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.500,00 130,00 Έχει ξεκινήσει η 
ένταξη και υλοποίηση 
πράξεων.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

0,00 0,00

S CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επενδυτική προτεραιότητα 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την 
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός στόχος 10.1 - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ1631 Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-
24 ετών που έχει ολοκληρώσει 
µόνο τον κατώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΟΣΟΣΤΟ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,60 2013 9,70 Σύμφωνα με την αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ 
(κατά την απογραφή πληθυσμού 2011) 
10,8%, του πληθυσμού ηλικίας 18-24 
ετών της Περιφέρειας Ηπείρου, είχε 
ανώτερο ολοκληρωμένο επίπεδο 
εκπαίδευσης, τριτάξιο Γυμνάσιο.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ1631 Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-
24 ετών που έχει ολοκληρώσει 
µόνο τον κατώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

συμμετοχής τους

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1639 Συμμετέχοντες 
άνεργοι, απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης εντός 
έξι μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής 
τους.

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αριθμός  Αριθμός 33,00 17,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1639 Συμμετέχοντες 
άνεργοι, απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης εντός 
έξι μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής 
τους.

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

περιφέρειες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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περιφέρειες

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1632 Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 
έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

φυσικά πρόσωπα 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1632 Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 
έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1640 Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις που 
συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν δράσεις 
προσαρμογής στο 
περιβάλλον της RIS3 
ένα έτος μετά την 
λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αριθμός  Αριθμός 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1640 Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις που 
συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν δράσεις 
προσαρμογής στο 
περιβάλλον της RIS3 
ένα έτος μετά την 
λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

51,00 0,00 0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1635 Μειονεκτούντα 
άτομα που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν 
εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 
την λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αριθμός  Αριθμός 954,00 454,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1635 Μειονεκτούντα 
άτομα που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν 
εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 
την λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.785,00 2,00 1.783,00 1.084,00 1,00 1.083,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

950,00 1,00 949,00 537,00 0,00 537,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

44,00 0,00 44,00 17,00 0,00 17,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

35,00 0,00 35,00 15,00 0,00 15,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.305,00 2,00 1.303,00 687,00 2,00 685,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

71,00 0,00 71,00 41,00 0,00 41,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

300,00 0,00 300,00 168,00 0,00 168,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.885,00 4,00 1.881,00 1.075,00 3,00 1.072,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

947,00 0,00 947,00 544,00 0,00 544,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

279,00 1,00 278,00 138,00 0,00 138,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

246,00 1,00 245,00 122,00 0,00 122,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

198,00 4,00 194,00 88,00 3,00 85,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

347,00 0,00 347,00 182,00 0,00 182,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,00 0,00 21,00 11,00 0,00 11,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

85,00 0,00 85,00 28,00 0,00 28,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 3.137,00 1.791,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

701,00 1,00 700,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

413,00 1,00 412,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

810,00 1,00 809,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

141,00 1,00 140,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

124,00 1,00 123,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

110,00 1,00 109,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 1.346,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1633 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση 
(όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών 
οικογενειών, άτομα με εξαρτώμενα 
μέλη κλπ.)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.351,00 3.137,00 31,00 3.133,00 0,72 1.791,00 30,00 1.788,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1633 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση 
(όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών 
οικογενειών, άτομα με εξαρτώμενα 
μέλη κλπ.)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.346,00 1,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 Αριθμός 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1634 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση 
(ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή 
ασυνόδευτοι ανήλικοι)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1634 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση 
(ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή 
ασυνόδευτοι ανήλικοι)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1641 Καλυψη του 
πληθυσμού με 
αναπηρία που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
υποστηριξης

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αναλογί
α

 Αναλογία 18,70% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1641 Καλυψη του 
πληθυσμού με 
αναπηρία που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
υποστηριξης

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

% % % 34,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

50,00 3,00 47,00 31,00 2,00 29,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

18,00 0,00 18,00 9,00 0,00 9,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

30,00 2,00 28,00 14,00 0,00 14,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29,00 1,00 28,00 14,00 0,00 14,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

33,00 3,00 30,00 12,00 2,00 10,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13,00 2,00 11,00 5,00 1,00 4,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

9,00 0,00 9,00 3,00 0,00 3,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

40,00 2,00 38,00 22,00 1,00 21,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

55,00 2,00 53,00 27,00 0,00 27,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

18,00 4,00 14,00 8,00 3,00 5,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 16,00 8,00 0,00 8,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13,00 0,00 13,00 6,00 0,00 6,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,00 2,00 8,00 4,00 1,00 3,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 0,00 16,00 12,00 0,00 12,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

530,00 265,00 265,00 31,00 1,00 30,00 0,06 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

59,00 40,00 19,00 9,00 0,00 9,00 0,15 0,00 0,47 3,00 0,00 3,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 114,00 57,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

19,00 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

16,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

15,00 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21,00 1,00 20,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

18,00 1,00 17,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

28,00 2,00 26,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10,00 1,00 9,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

31,00 1,00 30,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 57,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1642 Ποσοστό κάλυψης 
των δράσεων του 
Health Safety Net επί 
του γενικού  συνόλου 
των  πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το 
όριο της φτώχειας 
και δεν διαθέτουν 
ασφαλιστική 
κάλυψη.

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αναλογί
α

 Αναλογία 22,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

Τ1643 Κάλυψη του 
πληθυσμού των 
ευπαθών ομάδων που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αναλογί
α

 Αναλογία 19,70% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1642 Ποσοστό κάλυψης 
των δράσεων του 
Health Safety Net επί 
του γενικού  συνόλου 
των  πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το 
όριο της φτώχειας 
και δεν διαθέτουν 
ασφαλιστική 
κάλυψη.

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

% % % 0,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

Τ1643 Κάλυψη του 
πληθυσμού των 
ευπαθών ομάδων που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

% % % 0,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1636 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.472,00 214,00 81,00 133,00 0,15 214,00 81,00 133,00

Τ1654 Πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις 
του Health Safety Net.

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 19.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1636 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1654 Πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις 
του Health Safety Net.

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Λιγότερο 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1644 Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αριθμός  Αριθμός 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1644 Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



EL 118  EL

Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1637 Επιχειρηματικά σχέδια κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

ΑΡΙΘΜΟΣ 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1638 Συμμετέχοντες που ωφελούνται από 
συμβουλευτική, κατάρτιση, 
Mentoring για την ίδρυση 
κοινωνικών επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1637 Επιχειρηματικά σχέδια κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1638 Συμμετέχοντες που ωφελούνται από 
συμβουλευτική, κατάρτιση, Mentoring 
για την ίδρυση κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα 
δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα 
προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Λιγότερο  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης για 
τιμή βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

CR01 οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 συμμετέχοντες που 
παρακολουθούν 
εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση, ή 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

περιφέρειες

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 
των 54 ετών που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρηση
ς για τον 
δείκτη

Δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Μονάδα 
μέτρησης 
για τιμή 
βάσης και 
στόχο

Τιμή στόχος (2023) Αναλογία υλοποίησης 2016

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1635 Μειονεκτούντα 
άτομα που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν 
εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 
την λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

Αριθμός  Αριθμός 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωρ
ιστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά Σωρευτικός Σύνολο του έτους Ποιοτικά

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1635 Μειονεκτούντα 
άτομα που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν 
εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη
ς της 
αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 
την λήξη της 
συμμετοχής τους

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

375,00 175,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 
εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 άνω των 54 ετών Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, Λιγότερο ανεπτυγμένες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που 
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

περιφέρειες

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 2)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 
τη στέγαση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή 
μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 
στην απασχόληση

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος (2023) Σωρευτική αξία Αναλογία υλοποίησης 2016

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1645 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1646 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1647 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1648 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

ΑΡΙΘΜΟΣ 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ1645 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1646 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1647 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τ1648 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική 
προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ 3,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται.

ΑΡΙΘΜΟΣ 3,00 4,00 Έχει ενεργοποιηθεί η 
σχετική δράση

F Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1,00 2,00 Έχει ενεργοποιηθεί η 
σχετική δράση

F Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ 12,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ 12,00 12,00 Έχει ενεργοποιηθεί η 
σχετική δράση

F Τ1653 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

ΑΡΙΘΜΟΣ 4,00 0,00 Δεν ολοκληρώθηκε 
καμία πράξη

S Τ1653 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

ΑΡΙΘΜΟΣ 4,00 4,00 Έχει ενεργοποιηθεί η 
σχετική δράση

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

F Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται.

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες

S Τ1650 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται.

0,00 0,00

F Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 0,00 0,00

S Τ1651 Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. 1,00 0,00

F Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

0,00 0,00

S Τ1652 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

12,00 0,00

F Τ1653 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

0,00 0,00

S Τ1653 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

4,00 0,00
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες 
επιχειρήσεις

Δείκτης Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων από το 
ΕΠ μετά την αφαίρεση 
των πολλαπλών 
μορφών στήριξης

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0

CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

0



EL 135  EL

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

1 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα 
κρατικών ενισχύσεων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

2 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

7.626.670,00

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 
επεξεργασίας 
λυμάτων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8,00

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς

φυσικά 
πρόσωπα

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,00

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: 
Αύξηση του 
αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

2 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

3 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα 
οδοποιίας 
(ανακατασκευή ή 
αναβάθμιση)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

4 F F100 Ποσό ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 13.198.798,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

πιστοποιημένων 
δαπανών

περιφέρειες

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα 
εκπαίδευσης (όλες οι 
βαθμίδες)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

130,00

4 O Τ1627 Δυναμικότητα των 
υποδομών φροντίδας 
που ενισχύονται

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00

5 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.166.470,00

5 O Τ1633 Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση 
(όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών, άτομα 
με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3.137,00 31,00 3.133,00 1.791,00 30,00 1.788,00

5 O Τ1636 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

214,00 81,00 133,00 214,00 81,00 133,00

Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

1 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα 
κρατικών 
ενισχύσεων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

έργων επεξεργασίας 
λυμάτων

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και 
φυσικής 
κληρονομιάς

φυσικά 
πρόσωπα

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 O CO09 Αειφόρος 
Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής 
κληρονομιάς και 
πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία 
λυμάτων

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα 
οδοποιίας 
(ανακατασκευή ή 
αναβάθμιση)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα 
εκπαίδευσης (όλες οι 
βαθμίδες)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 O Τ162
7

Δυναμικότητα των 
υποδομών φροντίδας 
που ενισχύονται

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5 O Τ163 Συμμετέχοντες σε ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 1.346,00 0,00
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Άξονας 
προτερ
αιότητα
ς

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

3 μειονεκτική θέση 
(όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών, άτομα 
με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.)

περιφέρειες

5 O Τ163
6

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,00 0,00

Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

1 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13.129.190 43.763.967,00

1 I Κ240 Ενταγμένα έργα 
κρατικών ενισχύσεων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

80 0,00

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 230,00

2 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

35.361.680 130.849.654,00

2 I Κ241 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 
επεξεργασίας 
λυμάτων

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5 0,00

2 I Κ242 Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς

φυσικά 
πρόσωπα

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 0,00

2 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: 
Αύξηση του 
αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης 
επισκεπτών

Visits/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 10.000,00

2 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 29.194,00
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Άξονας 
προτερα
ιότητας

Ind 
type

ID Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

επεξεργασία λυμάτων

3 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

20.095.752 74.360.780,00

3 I Κ243 Ενταγμένα έργα 
οδοποιίας 
(ανακατασκευή ή 
αναβάθμιση)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4 0,00

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 25,00

4 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

7.821.122 28.940.680,00

4 I Κ244 Ενταγμένα έργα 
εκπαίδευσης (όλες οι 
βαθμίδες)

αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 0,00

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 1.500,00

4 O Τ1627 Δυναμικότητα των 
υποδομών φροντίδας 
που ενισχύονται

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

28 89,00

5 F F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

ευρώ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

13.275.016 41.934.630,00

5 O Τ1633 Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση 
(όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών, άτομα 
με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.900 4.351,00

5 O Τ1636 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

736 1.472,00
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 
δημοσιονομικών δεδομένων)].

Άξονας 
προτεραιό
τητας

Ταμεί
ο

Κατηγορία 
περιφέρειας

Βάση 
υπολογισμο
ύ

Συνολική 
χρηματοδότηση

Ποσοστό 
συγχρηματοδότηση
ς

Συνολικό επιλέξιμο 
κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη

Ποσοστό των 
συνολικών 

πιστώσεων που 
καλύπτεται με 

επιλεγείσες πράξεις

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των 
πράξεων που 
επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στη 
διαχειριστική αρχή

Ποσοστό των 
συνολικών 
πιστώσεων που 
καλύπτεται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες 
που δηλώθηκαν 
από τους 
δικαιούχους

Αριθμός 
επιλεγμένων 
πράξεων

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 43.763.967,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 130.849.654,00 80,00 112.027.242,18 85,62% 112.027.242,18 7.626.669,68 5,83% 26

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 74.360.780,00 80,00 30.132.543,92 40,52% 30.132.543,92 0,00 0,00% 1

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 28.940.680,00 80,00 24.709.630,79 85,38% 24.709.630,79 13.198.797,97 45,61% 6

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 41.934.630,00 80,00 11.470.272,35 27,35% 11.470.272,35 4.166.470,28 9,94% 28

6 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 786.274,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσια 5.210.908,00 80,00 4.140.000,00 79,45% 4.140.000,00 315.784,82 6,06% 7

Σύνολο ΕΤΠ
Α

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

283.125.989,00 80,00 171.009.416,89 60,40% 171.009.416,89 21.141.252,47 7,47% 40

Σύνολο ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

42.720.904,00 80,00 11.470.272,35 26,85% 11.470.272,35 4.166.470,28 9,75% 28
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Γενικό 
σύνολο

325.846.893,00 80,00 182.479.689,24 56,00% 182.479.689,24 25.307.722,75 7,77% 68
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 
112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

020 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL21 2.932.146,08 2.932.146,08 694.107,66 4

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL21 611.604,43 611.604,43 0,00 4

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

022 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL21 97.046.116,04 97.046.116,04 5.548.953,66 6

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

023 01 01 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 1.377.525,63 1.377.525,63 1.157.189,81 1

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

023 01 02 02 04 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 548.299,89 548.299,89 0,00 4

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

043 01 02 02 04 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL21 511.550,11 511.550,11 0,00 4

2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

094 01 03 03 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

23 EL21 9.000.000,00 9.000.000,00 226.418,55 3

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

031 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL21 30.132.543,92 30.132.543,92 0,00 1

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

049 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL21 3.957.902,49 3.957.902,49 3.882.711,13 1

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

053 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

20 EL21 17.471.728,30 17.471.728,30 6.740.792,63 4
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

4 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

054 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

21 EL21 3.280.000,00 3.280.000,00 2.575.294,21 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

109 01 01 07 09 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07 

21 EL21 853.472,99 853.472,99 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

109 01 02 07 09 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07 

21 EL21 853.217,00 853.217,00 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

109 01 03 07 09 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07 

21 EL21 853.217,00 853.217,00 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

109 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL21 3.783.836,11 3.783.836,11 3.658.987,71 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

110 01 01 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

21 EL21 224.640,00 224.640,00 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

110 01 02 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

21 EL21 959.040,00 959.040,00 0,00 8

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 01 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

21 EL21 115.054,01 115.054,01 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 02 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

21 EL21 115.019,50 115.019,50 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 03 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

21 EL21 115.019,50 115.019,50 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

19 EL21 415.744,80 415.744,80 0,00 1

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL21 515.992,90 515.992,90 436.110,57 2

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111 01 07 07 09 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07 

21 EL21 1.229.120,24 1.229.120,24 71.372,00 4

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

112 01 01 07 09 02, 02, 02, 02, 
02, 02, 02, 02 

21 EL21 219.186,40 219.186,40 0,00 2

5 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

112 01 02 07 09 02, 02, 02, 02, 
02, 02, 02, 02 

21 EL21 1.217.711,90 1.217.711,90 0,00 7
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

περιφέρειες

6 ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL21 390.000,00 390.000,00 35.065,21 3

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL21 2.600.000,00 2.600.000,00 204.115,00 2

7 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

123 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL21 1.150.000,00 1.150.000,00 76.604,61 2
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1 2 3 4 5 6

Χρήση διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Ποσό της στήριξης 
της ΕΕ που 
προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης 
βάσει επιλεγμένων 
πράξεων (σε ευρώ)

Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης της 
ΕΕ για τον άξονα 
προτεραιότητας (%) 
(3/συνολική 
χρηματοδότηση για 
τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 
δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη 
διαχειριστική αρχή 
(σε ευρώ)

Μερίδιο της 
συνολικής 
χρηματοδότησης για 
τον άξονα 
προτεραιότητας (%) 
(5/συνολική 
χρηματοδότηση για 
τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

1 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

2 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

3 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

4 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 
στήριξη από το ΕΚΤ

5 0,00 0,00
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Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 
στήριξη από το ΕΚΤ

6 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

7 0,00 0,00
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

1 2 3 4 5

Άξονας 
προτεραιότητας

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 
οποίες υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων 
(σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης για τον 
άξονα προτεραιότητας (%) 
(3/συνολική χρηματοδότηση 
για τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
πράξεων οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
που δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 
αρχή (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης για τον 
άξονα προτεραιότητας (%) 
(5/συνολική χρηματοδότηση 
για τον άξονα 
προτεραιότητας*100)

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

7 0,00 0,00
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Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

Το ποσό των δαπανών που 
προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 
Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 
πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση 
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 
προγράμματος*100]

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης 

και δηλώνεται από τον δικαιούχο 
στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 
του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 
πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση 
(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 
προγράμματος*100]

0,00 0,00
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 
αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Κατά την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έλαβε χώρα στις 14 
Οκτωβρίου παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή το Σχέδιο Αξιολόγησης όπως 
διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης, που ξεκίνησε στις 
17/12/2015 και ολοκληρώθηκε στις 31/1/2016.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε το Σχέδιο Αξιολόγησης αφού ενημερώθηκε για:

 Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης
 Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο Αξιολόγησης 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς
 Το σύστημα Αξιολόγησης
 Τον προγραμματισμό των ενεργειών για την εφαρμογή  του Σχεδίου 

Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η πρώτη αξιολόγηση του ΕΠ θα πραγματοποιηθεί το 2017.
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του ΕΠ είναι τα εξής:

 

Όσον αφορά τις δράσεις επιχειρηματικότητας που αφορούν μεγάλο μέρος του ΕΠ καθώς 
επηρεάζουν την υλοποίηση των ΕπΠρ 1b, 2b, 3a, 3b, 3c, 8i, 8v, 9i, 9v και 9vi έχουν 
προκύψει δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά στην μη ύπαρξη πρότυπων προσκλήσεων και 
τυποποιημένων εντύπων, γεγονός που οδηγεί στην μεγάλη καθυστέρηση σύνταξης και 
έγκρισης των προσκλήσεων. Το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων 
της κάθε πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 
ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση αυτών αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των 
προτάσεων, διαδικασία που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρονοβόρα. Τα θέματα αυτά 
αντιμετωπίζονται με την 48087/ΕΥΚΕ 5479/26-4-2017 εγκύκλιο της ΕΑΣ.

 

Έχουν ήδη εγκριθεί από την ΕΥΚΕ 3 προκηρύξεις του Άξονα 1: 

 Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, 
υγείας και βιοτεχνολογίας, π/υ 5,7εκ€

 Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική 
επιχειρηματικότητα, π/υ 2,1εκ€

 Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, π/υ 4,0εκ€

Εκδόθηκε η 2885/6-9-2016 πρόσκληση προς την Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας 
Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Άξονα 1 του ΕΠ. Έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα και 
αξιολογείται

 

Για την ενεργοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 1a απαιτείται τροποποίηση της 
εξειδίκευσης της RIS3 και πιθανόν των δράσεων του ΕΠ, καθώς στην ετήσια 
συνάντηση για τα ΕΠ 2014 - 2020 στις 20/05/2016 ανακοινώθηκε από την ΕΕ ότι είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση υποδομών έρευνας χωρίς να είναι απαραίτητη η καταγραφή 
αυτών στον Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών της ΓΓΕΤ. Με την 119767/1079/19-
1-2017 Απόφαση επανασυγκροτήθηκε το ΠΣΕΚ σύμφωνα με τον Ν 4386/2016. Έχει 
ήδη τεθεί το ερώτημα στο ΠΣΕΚ και αναμένεται η πρόταση του

 

Για την ενεργοποίηση των δράσεων των ΕπΠρ 2b, 2c απαιτείται η εκπλήρωση της 
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αιρεσιμότητας Τ02.1 που μέχρι τις 31/12 δεν είχε επιτευχθεί και σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν εξειδικεύτηκε καμία δράση του ΘΣ2. Ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία δράση

 

Στο πρόγραμμα σχεδιάζεται η χρήση Χρηματοδοτικών Μέσων 2014-2020 (XΜ) για τις 
δράσεις «Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας» και «Αναβάθμιση 
κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα». Έχει 
ήδη εκπονηθεί και έχει επικαιροποιηθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση και 
συστάθηκαν τέλη του 2016 τα ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και ΤΑΕΣΥΜ

 

Για την ενεργοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 4c απαιτείται η εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας Τ04.1 που μέχρι τις 31 /12 δεν είχε επιτευχθεί. Δεδομένου ότι δεν έχει 
συνταχθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και ο οδηγός Εφαρμογής 
των δράσεων δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία δράση

 

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις της ΕπΠρ 5b καθώς μόλις στις 25 /10 η ΕΑΣ 
ενημέρωσε για την δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών μετά την εκπλήρωση των 
σχετικών αυτοδεσμεύσεων. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας στις καθορισμένες ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών 
για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου ή έστω το πρώτο στάδιο αυτού ώστε να είναι 
γνωστές οι αρχικές κατευθύνσεις και οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας

 

Δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί η δράση της ΕπΠρ 4e «Εκπόνηση πολεοδομικών / 
χωροταξικών μελετών» καθώς ο Ν4447/2016 δημοσιεύτηκε στις 23 /12 ενώ δεν έχει  
εκδοθεί η ΥΑ που θα καθορίζει τις προδιαγραφές των μελετών

 

Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και έγκριση των Σχεδίων ΟΧΕ που επηρεάζει την 
υλοποίηση δράσεων των ΕπΠρ 2c, 4c, 6c, 6e, 7b, 9a, 8i, 9i, 9v και 9vi καθώς η 
διαδικασία αποδείχτηκε αρκετά χρονοβόρα. Καταρχήν η πρώτη εγκύκλιος για την 
διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών ΟΧΕ εγκρίθηκε από την ΕΑΣ στις 12 /4 
στην συνέχεια απαιτήθηκε η έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των στρατηγικών ΟΧΕ που 
πραγματοποιήθηκε στις 14 /10 και στις 16 /11 δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση προς 
τους ενδιαφερόμενους Φορείς. Για την υποβοήθηση του Φορέα Στρατηγικής της ΟΧΕ 
ανατέθηκε, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, η εκπόνηση της Στρατηγικής ΟΧΕ «Πιλοτική 
πολιτιστική διαδρομή για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Επισημαίνεται ότι δεν έχει 
ακόμη διευκρινιστεί από την ΕΑΣ ο ρόλος των Φορέων Στρατηγικής στις δράσεις 
κρατικών ενισχύσεων που δεν μπορεί να υλοποιηθούν από τους ίδιους και απαιτείται να 
υλοποιηθούν με άλλο ΕΦ.
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Δεν ενεργοποιήθηκε η δράση της ΕπΠρ  7.2.2.1.Α «Επενδύσεις στη βελτίωση των  
συνθηκών ασφάλειας» καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το Περιφερειακό Στρατηγικό 
Σχέδιο για την οδική ασφάλεια. Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας υποστηρίζεται με τεχνικό 
σύμβουλο η αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση του σχεδίου.

 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 η ενεργοποίηση των δράσεων δεσμεύεται από την εκπλήρωση 
της αυτοδέσμευσης «Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από 
αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική 
στον αντίστοιχο τομέα.» Στο πλαίσιο αυτό:

 Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση υποδομών και αναγκών Προσχολικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Δ/νση 
Εκπαίδευσης Ηπείρου και η χαρτογράφηση υποδομών και αναγκών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου και 
την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων.

 Δεν έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση υποδομών και αναγκών για την αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
η δράση.

 

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις της ΕπΠρ 9iv που αφορούν τον τομέα της υγείας καθώς 
παρότι ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική για την υγεία αλλά και η αντίστοιχη 
Περιφερειακή Στρατηγική δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την ΕΕ.

 

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις της ΕπΠρ 9v καθώς ο νέος Ν 4430/2016 για την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου.

 

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις της ΕπΠρ 9vi δεν έχουν αποσταλεί από την ΕΑΣ 
οδηγίες για την υλοποίηση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ.

 

Η θέσπιση του Ν.4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις που δημοσιεύτηκε στις 7 
Αυγούστου επηρέασε την ομαλή υλοποίηση ορισμένων πράξεων του ΕΠ, καθώς 
απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο (πχ έκδοση 
πρότυπων τευχών δημοπράτησης το 12/2016 - Κατευθυντήριες Οδηγίες). Επιπλέον, 
υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου και προβλέπονται διαδικασίες που ακόμα δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως. Έγιναν έγγραφα παρακίνησης των δικαιούχων για την 
υποβολή αιτημάτων προέγκρισης δημοπράτησης ακόμα και πριν τη σύνταξη πρότυπων 
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τευχών.

 

Ο χαρακτηρισμός των απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με το Ν. 4314/14, ως 
προπαρασκευαστική ενέργεια που έπρεπε να ολοκληρωθεί πλήρως για να προχωρήσει η 
δημοπράτηση των υποέργων,  και η ανάλογη απαγόρευση του Ν 4412/2016, επηρέασε 
πράξεις του ΕΠ. Με την αλλαγή του πλαισίου το Δεκέμβριο του 2016, (Ν.4447/2016), 
είναι δυνατή η ανάληψη κάποιων ενεργειών πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Το 2016 δεν έχει εφαρμογή η διαδικασία αποδέσμευσης του κανόνα ν+3, σύμφωνα με 
το άρθρο 136 του Καν 1303/13.

Παρόλα αυτά η δέσμευση για το 2017 ανέρχεται σε 38.135.338€ για το ΕΤΠΑ και σε 
7.007.325€ για το ΕΚΤ. Μέχρι 31/12/16 οι ανειλημμένες δεσμεύσεις ανέρχονταν σε 
41.384.877€ και 9.717.979€ αντίστοιχα και οι δαπάνες σε 21.141.252€ και 4.166.470€, 
κατά συνέπεια εκτιμάται ότι δεδομένης της δυναμικής του ΕΠ δεν θα υπάρξει 
αποδέσμευση κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του κανόνα.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καν 1303/13 το 6% των πόρων που διατίθενται στο 
ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ συνιστά αποθεματικό επίδοσης και σύμφωνα με το άρθρο 21 η ΕΕ, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των ΕΠ αναφορικά με την 
επίτευξη μέχρι 31/12/18 των ορόσημων που έχει θέσει το ΕΠ.

Άξονας 1: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων» 
αριθμός 80 και «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 13.129.190€. Λόγω της 
καθυστέρησης στην υλοποίηση των δράσεων, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη 
των στόχων αυτών, οι οποίοι πρέπει να επικαιροποιηθούν, όπως αναφέρεται στο κεφ11. 
Παρόλα αυτά, με δεδομένη την μέχρι σήμερα υλοποίηση αλλά και τα προβλήματα που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο οι δράσεις που μπορεί να συμβάλουν 
στους στόχους αφορούν κυρίως τις ΕπΠρ 1b, 3a, για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι 
προσκλήσεις και πιθανόν οι δράσεις των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Εδαφικών 
Επενδύσεων της ΕπΠρ 2c.

Άξονας 2: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων» αριθμός 5, «Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» αριθμός 4 και «Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών» 35.361.680€. Με δεδομένη την μέχρι σήμερα υλοποίηση αλλά και τα 
προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, οι δράσεις που μπορεί 
να συμβάλουν στους στόχους αφορούν κυρίως τις ΕπΠρ 6b, 6c, που έχουν 
ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και πιθανόν τις ΕπΠρ 5b και 6e για δράσεις του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

 Άξονας 3: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Ενταγμένα έργα οδοποιίας» αριθμός 4 
και «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 20.095.752€. Λόγω της καθυστέρησης στην 
υλοποίηση των δράσεων, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων αυτών, 
οι οποίοι πρέπει να επικαιροποιηθούν, όπως αναφέρεται στο κεφ11. Παρόλα αυτά, με 
δεδομένη την μέχρι σήμερα υλοποίηση αλλά και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο οι δράσεις που μπορεί να συμβάλουν στους στόχους 
αφορούν την ΕπΠρ 7b των δράσεων «Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ» και «Επενδύσεις στη 
βελτίωση των  συνθηκών ασφάλειας».

Άξονας 4: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας 



EL 155 EL

που ενισχύονται» αριθμός 28, «Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης» αριθμός 3 και «Ποσό 
πιστοποιημένων δαπανών» 7.821.122€. Με δεδομένη την μέχρι σήμερα υλοποίηση, οι 
δράσεις που μπορεί να συμβάλουν στους στόχους αφορούν και τις δύο ΕπΠρ του 
Άξονα, 9a και 10a.

Άξονας 5: απαιτείται η επίτευξη των δεικτών T1633 «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική 
θέση» αριθμός 1.900, T1636 «Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που καλύπτεται από 
υπηρεσίες πρόνοιας» αριθμός 736 και «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 13.275.016€. 
Με δεδομένη την μέχρι σήμερα υλοποίηση αλλά και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο, οι δράσεις που μπορεί να συμβάλουν στους στόχους 
αφορούν κυρίως τις ΕπΠρ 9i, 9ii, 9iii και 9iv.
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 
πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 
εφαρμογή SFC2014
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 

μέτρα
Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

1.
Δευτερο

γενής 
νομοθεσία 
ανάθεσης 
ΔΣ έργων, 
προμηθειώ
ν, 
υπηρεσιών 
(αρ.172 
ν.4281/201
4)– Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων,  

Αριθ. Ναι O ν.4281/2014 καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον 
ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε 
στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον 
ανάγκη έκδοσης των προβλεπομένων στο άρθρο 
172 του ν.4281/14.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

10. Λήψη 
μέτρων 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς στις ΔΣ 
(Ν. 
4281/14), 
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

2.
Ενσωμάτ

ωση των 
νέων 
ευρωπαϊκώ
ν οδηγιών 

18 Απρ 
2016

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις 
δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις 
νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

για τις 
Δημόσιες 
Συμβάσεις 
-  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων 

2014/25/ΕΕ..

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

3.Υποβολή 
στην ΕΕ 
λίστας 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος Α 
& Β Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες 
της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης 
κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες 
οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 
κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 
2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

4.Εκδοση 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος  Α 
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες 
οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

5.Έκδοση 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος  Β 
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες 
οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

6.
Προσδιο

ρισμός 
τευχών 

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες 
της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων 
τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. δημοπράτη
σης που θα 
τυποποιηθ
ούν: 
Μέρος Α 
& Β, Βλ. 
ΣΔ(G4)

2015) και 3 πρότυπα τεύχη ια το έτος 2016 
(λίστα 2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

7.Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Α, 
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2015.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

8.Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Β, 
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 3 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2016.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

9.
Υποβολ

ή στην ΕΕ 
σχεδίου 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς, Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

1.
Ολοκλήρ

ωση 
δράσεων 

31 Δεκ 2015 Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. παρ. 
2.7.1.3 του 
MoU: 4, 
5(i) (ii) 
(v), 6,7(iii) 
(iv) (v) & 
8 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.
• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - EΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

2. Ανοιγμα 
αγοράς 
παροχής 
υπηρεσιών 
e-
procureme
nt σε 
ιδιώτες 
(διασύνδεσ
η με 
promitheus
) Βλ. 
ΣΔ(G4)

30 Απρ 
2015

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) 
ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.
• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων.
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

1.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις 
Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). 
Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι 
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ατος για 
ΔΣ για το 
2015 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Δικτύων ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

2.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος για 
ΔΣ για το 
2016 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε 
στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες 
Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
κεντρικής και τοπικής διοίκησης).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

3.
Υιοθέτη

ση σε 
συμφωνία 
με ΕΕ 
κυλιόμενο
υ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος ΔΑ & 
σχετικών 
φορέων 
Βλ.ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά 
τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές 
αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην 
διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ .

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

4.
Προσθή

κη στο 
«Δίαυλο» 
λειτουργία
ς  
ανταλλαγή
ς 
πληροφορι
ών/ καλών 
πρακτικών 
μεταξύ 
ΔΑ-  Βλ 

30 Ιουν 
2015

Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς 
φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «Δίαυλος» τα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.
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ΣΔ(G4)

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

5.
Υποστήρ

ιξη 
δικαιούχω
ν 
κεντρικών/
τοπικών 
αναθετουσ
ών 
αρχών/φορ
έων για τη 
νέα 
νομοθεσία  
Βλ.ΣΔ(G4)

30 Ιουν 
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς:
• Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη  
στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών 
κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες 
οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις- 
απαντήσεις, συμβουλές).
• Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες 
τις Διαχειριστικές Αρχές  σε θέματα αφορούν 
στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ανάπτυξη 
μηχανισμο
ύ 
στατιστική
ς 
επικύρωση
ς και 
συνεργασί
ας της 
ΕΑΣ με 
φορείς που 
μπορούν 
να 
παρέχουν 
σχετικά 
στοιχεία 
δεικτών.

30 Ιουν 
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
σε συνεργασία με , 
την ΕΥΣΕΚΤ , τις 
Διαχειριστικές 
Αρχές των 
Προγραμμάτων και 
φορείς που 
παρέχουν 
στατιστικά 
στοιχεία

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης (Μνημόνιο Συνεργασίας με 
ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιασμός Δελτίου Ταυτότητας 
Δείκτη (ΔΤΔ).
• Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
ΕΑΣ και ΕΛΣΤΑΤ, ενεργοποιήθηκε και 
λειτουργεί ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης, για τη συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας όλων των δεικτών από τις ΔΑ.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ανάπτυξη 
συστήματο
ς 
συλλογής/
αποθήκευσ
ης/αναφορ
άς/ 
μετάδοσης 
στοιχείων 
μεμονωμέν

30 Μαρ 
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε 
συνεργασία με 
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ 
ΟΠΣ και ΕΥΘΥ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συλλογής/ 
αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων 
μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους 
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παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

ων 
συμμετοχώ
ν (ΕΚΤ)

δείκτες που μετρώνται με ‘microdata'.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 1ης 
Εγκυκλίου 
με αρχικές 
κατευθύνσ
εις για την 
ανάπτυξη 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη 
φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των 
προγραμμάτων [1ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 20109 
ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/29.04.2014 - 
www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx]

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 2ης 
Εγκυκλίου 
για την 
ανάπτυξη 
του 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 
2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη 
φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των 
προγραμμάτων [2ο μέρος, Αριθ.Πρωτ. 
44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 & 3ο μέρος 
Αριθ.Πρωτ. 64853/ΕΥΣΣΑΑΠ 3466/10.12.2014 
- www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx].

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Διαμόρφω
ση 
μηχανισμο
ύ  για 
ανάπτυξη 
και 
επικαιροπο
ίηση του 
Ενιαίου 
Συστήματο

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΓΓΕΑ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε 
μηχανισμός για την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής 
ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’αριθμ. 
48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

ς Δεικτών. Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), η οποία συνέταξε το 
αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος 
Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από 
Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της 
Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη 
συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για 
το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της 
ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» 
και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email 
στην Ε.Ε.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ενσωμάτω
ση των 
ρυθμίσεων 
του 
Συστήματο
ς 
Παρακολο
ύθησης 
στο ΣΔΕ 
καθώς και 
στο νέο 
νόμο 
ΕΣΠΑ.

31 Οκτ 2015 ΕΥΘΥ με τη 
συνεργασία της 
ΕΥΣΣΑΑΠ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις του Συστήματος 
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ και στο Νόμο 
4314/2014.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Κατάρτιση 
εγγράφου 
‘’Ενιαίο 
Σύστημα 
Δεικτών 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020’’.

30 Απρ 
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΕΥΣΕΚΤ, 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΕΥ 
ΟΠΣ, ΕΥΘΥ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίσθηκε 
και απεστάλη τον 5ο/2015 στην Ε.Ε. σχέδιο 
εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» 
που καλύπτει όλα τα Προγράμματα 2014 – 2020 
(πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). Το σχέδιο του 
εγγράφου διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή 
Ομάδα εργασίας (Βλ. ενέργεια 1.1).

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την Προσαρμο 30 Απρ ΕΥ ΟΠΣ Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

γή του 
ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην 
ηλεκτρονι
κή 
αποθήκευσ
η 
δεδομένων 
δεικτών & 
αποστολή 
στην ΕΕ.

2016 των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Αποτυπώθηκαν οι ρυθμίσεις και οι 
προσαρμογές που αφορούν την ηλεκτρονική 
αποθήκευση των δεικτών των Ε.Π. στο ΟΠΣ.
• Ολοκληρώθηκε ο Εκπαιδευτικός Οδηγός 
«Φυσικό αντικείμενο - δείκτες» ο οποίος είναι 
αναρτημένος στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Ρυθμίσεις 
για την 
προστασία 
προσωπικ
ών 
δεδομένων 
στην 
παρακολού
θηση του 
ΕΣΠΑ και 
των 
δεικτών 
ΕΚΤ.

30 Ιουν 
2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
ΕΥΣΕΚΤ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
ψηφίσθηκε νομική ρύθμιση για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στην 
παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (Νόμος 
4403/2016).

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

Αναβάθμι
ση του 
διαδικτυακ
ού τόπου 
www.anap
tyxi.gov.gr
/

30 Απρ 
2016

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ 
ΑΕ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκαν 
οι ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών και της 
προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π. Η 
αναβάθμιση του http://anaptyxi2014.avmap.gr/ 
βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη λειτουργεί 
πιλοτικά.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την Ενσωμάτω 30 Απρ ΕΥΘΥ, σε Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

ση στο 
ΣΔΕ και το 
νόμο 
ΕΣΠΑ, 
σχετικών 
ρυθμίσεων  
δημοσίευσ
ης-
σωρευτικώ
ν 
δεδομένων 
δεικτών.

2016 συνεργασία με την 
ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ
α Β’

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
διαδικασία για την έγκαιρη συλλογή και 
σώρευση των στατιστικών δεδομένων, έτσι ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα δημοσιοποίησης και 
δημόσιας διάθεσης των συνολικών δεδομένων 
και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη 
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

Ρυθμίσεις 
για τη 
δημοσιοπο
ίηση των 
Ετήσιων 
Εκθέσεων 
προόδου 
των ΕΠ 
στις 
ιστοσελίδε
ς των ΕΥΔ 
& ΕΣΠΑ.

30 Απρ 
2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς τα στοιχεία 
των Ετήσιων Εκθέσεων δημοσιεύονται στις 
ιστοσελίδες των ΕΠ, στο www.espa.gr και είναι 
διαθέσιμα και στη δημόσια Open Data Platform 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε 
πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επιλογής των 
δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα.

Ανάλυση 
αν  η 
επιλογή 
των 
δεικτών 
αποτελέσμ
ατος 
αντανακλά 
την 
επιλογή 
των 
δράσεων 
πολιτικής  
(ex ante 
αξιολόγησ
η)

31 Δεκ 2014 Διαχειριστικές 
Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ (βάσει των 
εκθέσεων των εκ 
των προτέρων 
αξιολόγησης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
ανάλυση σχετικά με το τι παρακινεί την επιλογή 
των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το κάθε πρόγραμμα, η οποία είναι διαθέσιμη 
στις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των 
ΕΠ ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ, όπως αυτές υπεβλήθησαν 
μέσω της sfc2014 το Δεκέμβριο του 2014. 
Παράλληλα συνοπτική αποδελτίωση των 
εκθέσεων σε ότι αφορά το κριτήριο 
περιλαμβάνεται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Ενέργειες 
εξειδίκευσ
ης εθνικών 
τιμών 
στόχου-
βάσης σε 
περιφερεια
κό 
επίπεδο’’ 
με αρμόδιο 
φορέα : 
ΕΥΣΣΑΑ
Π-
ΕΥΣΕΚΤ, 
σε  
συνεργασί
α με τις 
Διαχειριστ
ικές Αρχές 
και φορείς 
που 
τηρούν 
στατιστικά 
δεδομένα,
και  με 
προθεσμία 
31/12/201
5

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
Μονάδα Β΄- 
Διαχειριστικές 
Αρχές - Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καλύφθηκαν οι 
ελλείψεις και για τους 20 δείκτες αποτελέσματος 
των Ε.Π. που ήταν σε Action Plan και οι σχετικές 
επιστολές έχουν αναρτηθεί στην SFC.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Επιλογή 
σημαντικώ
ν δεικτών 
αποτελέσμ
ατος με 
τιμές 
βάσης και 
στόχου για 
κάθε ΕΠ 
και 
εισαγωγή 
στην 
SFC2014

30 Απρ 
2014

Διαχειριστικές 
Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
η ενέργεια επιλογής δεικτών αποτελέσματος, 
εκροών και πλαισίων επιδόσεων με τιμές βάσης 
και στόχου για κάθε Ε.Π., με την επίσημη 
υποβολή των Προγραμμάτων το Δεκέμβριο του 
2014 με βάση τα όσα έχουν υλοποιηθεί στις 
δράσεις 1.1., 1.2 και 1.3 ανωτέρω.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Τ1608:Ελλ
είψεις 
στην τιμή 
βάσης και 
την τιμή 
στόχου.Ση
μειώνεται 
ότι προς το 
παρόν έχει 
συμπληρω
θεί σαν 
τιμή βάσης 
στο δείκτη 
το 
αντίστοιχο 
εθνικό 
ποσοστό 
με τιμή 
στόχο 
εκτιμώμεν
η αύξηση 
κατά 5%.
Κάλυψη 
έλλειψης 
τιμής 
βάσης και 
στόχου με 
σχέδιο 
δράσης, με 
εξειδίκευσ
η από την 
ΕΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡ
ΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 
σχετικής 
έρευνας σε 
περιφερεια
κό 
επίπεδο.
- Ο 
δείκτης 
μετράει το 
ποσοστό 

28 Φεβ 2015 EUROSTAT, 
ΓΓΕΤ, ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΠ

Αριθ. Ναι Με το 43988/ΕΥΣΣΑ826/21-4-2016 ενημέρωσε 
την ΕΕ για την κάλυψη ελλείψεων δείκτη 
αποτελέσματος σχεδίου δράσης (action plan) του 
ΕΠ Ήπειρος 2014-2020. Η ΔΑ απέστειλε πίνακα 
πίνακα με αναλυτικά στοιχεία, στον οποίο 
αποτυπώνεται η κάλυψη της τιμής βάσης και της 
τιμής στόχου του εν λόγω δείκτη αποτελέσματος 
(Τ1608), συνοδευόμενο από την έκδοση του 
ΕΚΤ. Και τα δύο κείμενα έχουν αναρτηθεί στην 
SFC.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

των 
επιχειρήσε
ων οι 
οποίες 
ανέπτυξαν 
καινοτόμα 
προϊόντα/ 
υπηρεσίες 
και 
διεργασίες 
ανά κλάδο 
ΣΤΑΚΟΔ.
- Ο 
δείκτης 
είναι 
βασικός 
δείκτης 
του 
Communit
y 
Innovation 
Survey 
(CIS) και 
μετράται 
κάθε 
διετία. Η 
τελευταία 
μέτρηση 
σε 
περιφερεια
κό επίπεδο 
αναμένεται 
τον 
Δεκέμβριο 
2014 και 
θα αφορά 
το έτος 
2012. 
Βάσει της 
μέτρησης 
αυτής θα 
καθοριστεί 
η τιμή 
βάσης του 
δείκτη, 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ενώ σαν 
τιμή 
στόχος θα 
τεθεί η 
αύξηση 
του 
ποσοστού 
κατά 5%. 
- Ο 
καθορισμό
ς της τιμής 
βάσης και 
της τιμής 
στόχου, 
όπως και η 
παρακολού
θηση του 
δείκτη στη 
συνέχεια 
θα 
πραγματοπ
οιηθούν με 
ευθύνη της 
Διαχειριστ
ικής Αρχής 
του ΠΕΠ

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για 
κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική 
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής 
ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, 
έγκαιρη συλλογή δεδομένων.

Ολοκλήρω
ση των 
εκθέσεων 
της εκ των 
προτέρων 
αξιολόγησ
ης 
(αξιολόγη
ση 
κριτηρίων 
ποιότητας 
δεικτών).

31 Δεκ 2014 Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ και 
Διαχειριστικές 
Αρχές

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Περιελήφθησαν οι σχετικές αναλύσεις 
(αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) στο 
πλαίσιο των εκθέσεων εκ των προτέρων 
αξιολόγησης των ΕΠ.
• Περιγράφηκε ο μηχανισμός εξασφάλισης της 
ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των 
δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 
2014 – 2020 που στοχεύει στην αξιοπιστία των 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των 
στατιστικών πληροφοριών.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Ανάπτυξη 
πλαισίου 
συλλογής 
δεδομένων 
για τη 
διενέργεια 
αξιολογήσ
εων 
επιπτώσεω
ν

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ & 
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μέθοδος ανάπτυξης του πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
επιπτώσεων.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Περιγραφή 
μεθόδου 
ανάπτυξης 
υποσυστήμ
ατος 
δεικτών, 
σύμφωνα 
με το 
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ 
1303/2013.

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και 
ΕΥΣΕΚΤ με τη 
συνεργασία της ΕΥ 
ΟΠΣ και των 
Διαχειριστικών 
Αρχών των 
Προγραμμάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης 
υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών.
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Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 

μέτρα
Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Δομές και 
μηχανισμο
ί για την 
παρακολού
θηση της 
διαδικασία
ς της 
επιχειρημα
τικής 
ανακάλυψ
ης

28 Φεβ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.
2) 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνική RIS3).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρήτης).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικής).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων).
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Ενεργός 
συμμετοχή 
των 
ενδιαφερό
μενων 
μερών.

31 Μαρ 
2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.
2) 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνική RIS3).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρήτης).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικής).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων).

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Επιλογή 
προτεραιοτ

31 Μαρ 
2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

ήτων 
ευφυούς 
εξειδίκευσ
ης

Εθνική Στρατηγική RIS: 
1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.
2) 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνική RIS3).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρήτης).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικής).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων).

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Ολοκλήρω
ση της 
στρατηγικ
ής 
ευφυούς 

28 Φεβ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

εξειδίκευσ
ης σε 
περιφερεια
κό επίπεδο

15.12.2015.
2) 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνική RIS3).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρήτης).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικής).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων).

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Τελική 
διαμόρφω
ση εθνικής  
στρατηγικ
ής RIS3

30 Μαρ 
2015

ΓΓΕΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
1) Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.
2) 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνική RIS3).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νότιου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρήτης).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικής).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 Στ. Ελλάδα).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλάδας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. Μακεδονίας).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 Πελοποννήσου).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεσσαλία).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ήπειρος).
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονίων Νήσων).

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

3 - προβλέπει μέτρα για την τόνωση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&ΤΑ·

Επεξεργασ
ία των 
προτάσεων 
που 
υποβλήθηκ
αν στο 
πλαίσιο 
της 
διαβούλευ
σης καθως 

28 Φεβ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

και των 
αποτελεσμ
ατων της 
μελέτης 
και της 
swot 
analysis 
ανα τομέα 
και 
ενσωμάτω
ση τους 
στο τελικό 
κείμενο 
της RIS3

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό 
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη 
συστήματο
ς 
παρακολού
θησης

28 Φεβ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
15.12.2015.

T01.2 - Υποδομές έρευνας και 
καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς 
σχεδίου προϋπολογισμού και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις.

1 - Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό πολυετές 
σχέδιο προϋπολογισμού και ιεράρχησης 
των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις το 
οποίο συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης και, κατά περίπτωση, με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI.

Παρακολο
ύθηση, 
έλεγχος 
και 
επικύρωση 
της 
επιλογής 
των 
προτεραιοτ
ήτων

20 Φεβ 2015 Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017) 935756 - 
21.02.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη·

1.Εξειδίκε
υση 
ιεράρχηση/
ποσοτικοπ
οίηση  
κατηγοριώ
ν 
παρεμβάσε
ων σε 

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

συνάρτηση 
με 
υποβληθέν
τα  ΕΠ 
λαμβάνοντ
ας υπόψη 
τις RIS

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη·

2. 
Επικαιροπ
οίηση 
συστήματο
ς δεικτών 
για τη 
μέτρηση 
προόδου 
στο 
ανωτέρω 1

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη·

3.
Κατάρτι

ση 
διυπουργικ
ού 
Μνημονίο
υ

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ / ΓΓ ΕΣΠΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

1.
Θεσμοθέ

τηση 
κεντρικής 
δομής 
ενιαίου 
συντονισμ
ού 
πολιτικής 
και 

31 Ιαν 2015 ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

υλοποίηση
ς δράσεων 
ΤΠΕ

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

2.
Ενσωμάτ

ωση των  
προτεινόμε
νων  
μέτρων 
στο 
Σύστημα 
Διαχείριση
ς και 
Ελέγχου 
των ΕΠ 
2014 - 
2020

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

3.
Καταγρα

φή των  
αρμοδιοτή
των των 
εμπλεκόμε
νων 
φορέων 
και 
υπηρεσιών
, των 
μηχανισμώ
ν 
υλοποίηση
ς και των  
δυνητικών 
δικαιούχω
ν

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

4.
Θεσμοθέ

τηση 
απλοποιημ
ένου 
πλαισίου 
υλοποίηση
ς έργων 

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

ΤΠΕ στο 
σύνολο 
του 
κύκλου 
τους

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

1.Έναρξη 
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την 
επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 
170914/109 22/01/2016) 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Αποστολή 
Μελέτης 
στην ΕΕ 
(ΓΔ 
Ενέργειας) 
– 
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση 
με την ΕΕ

31 Μαϊ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε. Οι 
ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ε.Ε. (DG 
GROWTH) τα σχετικά κείμενα και ζήτησαν 
εξαίρεση από τη διαδικασία διαβούλευσης, η 
οποία και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με τη 
Γνωστοποίηση 2017/243/GR.

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Εκπόνηση 
Μελέτης

30 Απρ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
γραφεία). 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 

Παραλαβή 
μελέτης

10 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν οι 3 
εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
(μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία). 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Τροποποίη
ση 
ΚΕΝΑΚ 
(εφόσον 
απαιτείται)

30 Σεπ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Ανάθεση 
Μελέτης

24 Ιουν 
2014

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Αποστολή 
στρατηγικ
ού 
σχεδιασμο
ύ στην ΕΕ

31 Δεκ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

Ενέργειας

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Εκπόνηση 
μελέτης εκ 
μέρους του 
αναδόχου

2 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Παραλαβή 
μελέτης

17 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ. 

T05.2 - Καλές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο

1 - Τα πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία και προσδιορίζονται στα 
προγράμματα·

Έκδοση 
νέας ΚΥΑ

1 Ιαν 2015 ΥΠΑΑΤ- 
Αγροτική Πολιτική

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου της 
αιρεσιμότητας.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 

Διαβούλευ
ση επί της 
πρότασης 

31 Μαρ 
2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
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Παρατηρήσεις

χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
με τη 
Γνωμοδοτι
κή 
Επιτροπή 
Υδάτων 
και με 
Φορείς.

Υδάτων 
Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Υδάτων

και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφω
ση 
πρότασης 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
στον τομέα 
ύδρευσης

30 Ιουν 
2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφω
ση της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
στις λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 

Συγκρότησ
η της 
Γνωμοδοτι
κής 
Επιτροπής 
Υδάτων

30 Ιουν 
2015

ΥΠΕΚΑ 
(Απαιτείται 
Απόφαση 
Υπουργού)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.



EL 185  EL

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Τελική 
διαμόρφω
ση και 
έγκριση 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
για την 
ύδρευση

30 Απρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων (Απόφαση 
έγκρισης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

Τελική 
διαμόρφω
ση και 
έγκριση 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
για τις 
λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος

30 Σεπ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων (Απόφαση 
έγκρισης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για την περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2.2ος 
κύκλος 
των 
Σχεδίων 
Διαχείριση
ς για τα 
υδατικά 
διαμερίσμ
ατα

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων

Αριθ. Αριθ. 31 Δεκ 2017 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 
συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος 
κύκλος ΣΔΛΑΠ).
Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίηση του 
2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης.
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στηρίζονται από τα προγράμματα.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

ΣΠΕΜ

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 ΕΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 4.
Υιοθέτη

28 Νοε 2014 EΔΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502/ 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

Ολοκλήρω
ση μέτρων 
για την 
εξασφάλισ
η της 
ικανότητας 
των 
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

ΣΠΕΜ

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο 
πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως 
καθορίζεται ανωτέρω, η οποία 

Ολοκλήρω
ση 
διαβούλευ
σης 

19 Μαϊ 2015 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις 
για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

2. 
Ολοκλήρω
ση μέτρων 
για την 
εξασφάλισ
η της 
ικανότητας 
των 
δικαιούχω
ν

28 Φεβ 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1. 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ικανοτήτων.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

μεταφορών, το οποίο:

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 

4.
Υιοθέτη

28 Νοε 2014 EΔΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

περιβαλλοντικής εκτίμησης· ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

1.
Ολοκλήρ

ωση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

2.
Διαδικα

σία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

ΣΠΕΜ

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

3.Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

4.
Υιοθέτη

ση / 
έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

Να 
καθοριστεί

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 
ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 
ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

1.Μείγμα 
στοχευμέν
ων και 
τεκμηριωμ
ένων 
ΕΠΑ, 
εξατομικευ
μένες 
υπηρεσίες

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC .

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 
ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 
ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

2.Μέτρα 
έγκαιρης 
παρέμβασ
ης και 
πρόληψης/ 
Παροχή 
υπηρεσιών 
χωρίς 
αποκλεισμ
ούς και 
χωρίς 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC .
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

κόστος

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 
ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 
ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

3.Ατομικό 
Σχέδιο 
Δράσης 
(ΑΣΔ) 
βασιζόμεν
ο σε 
αμοιβαίες 
υποχρεώσε
ις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC.

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 
ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 
ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

4.
Εξατομι

κευμένη 
υποστήριξ
η

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC.

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την 
ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι 
ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

5.
Ενίσχυσ

η 
εξατομικευ
μένων 
υπηρεσιών 
και 
ευρύτερο 
φάσμα 
υποστηρικ
τικών 
υπηρεσιών 
προς ΕΚΟ

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων.

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC.

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη 
δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη 
και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις 
νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

Εθνική 
καταγραφή 
θέσεων/πρ
όσβαση 
αναζητούν
των 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – 
Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση 
Διευθύνσεων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

εργασίας. εργασία σε 
ευρωπαϊκέ
ς/εθνικές/π
εριφερειακ
ές βάσεις

T08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη 
δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη 
και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις 
νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.

Εθνικής 
εμβέλειας 
πληροφορι
ακό 
σύστημα 
συλλογής/
ανάλυσης 
στοιχείων 
εργασίας- 
Συμβολή 
οικείων 
ΟΠΣ

31 Δεκ 2015 Δ/νση 
Απασχόλησης, 
Μονάδα Ανάλυσης 
και Τεκμηρίωσης 
και Δ/νση 
Πληροφορικής)-
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας
ΟΑΕΔ 

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / EYΣΣΑ 1521 - 
28.06.2017 στην SFC.

T08.5 - Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η 
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν 
την πρόβλεψη και τη σωστή 
διαχείριση των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που 
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις δημόσιες αρχές ώστε να 
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν 
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις 
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις 
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που 
βοηθούν στην προετοιμασία και τη 
διαχείριση των διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης.

1.Μέτρα 
προετοιμα
σίας και 
διαχείριση
ς της 
διαδικασία
ς 
αναδιάρθρ
ωσης

31 Δεκ 2015 Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ)

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 646943 -  
06.02.2017 

T08.5 - Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η 
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν 
την πρόβλεψη και τη σωστή 
διαχείριση των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που 
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις δημόσιες αρχές ώστε να 
αναπτύσσουν και να παρακολουθούν 
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις 
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις 
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που 
βοηθούν στην προετοιμασία και τη 
διαχείριση των διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης.

Μέτρα 
εξατομικευ
μένης 
υποστήριξ
ης 
εργαζομέν
ων

30 Ιουν 
2015

Διεύθυνση 
Απασχόλησης-
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ  Ref. Ares (2017) 646943 - 
06.02.2017 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Διασύνδεσ
η 
διαθέσιμω

31 Ιαν 2015 Οικείες 
Περιφέρειες - 
Διεύθυνση 

Ναι Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

ν οικείων 
πληροφορι
ακών 
συστημάτ
ων και 
βάσεων 
δεδομένων

Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Εκπόνηση 
και 
ολοκλήρω
ση του 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
Πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015. 

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Εξειδίκευσ
η 
Περιφερει
ακών 
Στρατηγικ
ών 
Σχεδίων 
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Ιαν 2015 Αρμόδια Υπηρεσία 
της Περιφέρειας 
Ηπείρου

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 -  
22.01.2015.

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 
Ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 02.06.2015 
αναρτήθηκε στην SFC. 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

δεικτών

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας·

. 
Εκπόνηση 
και 
ολοκλήρω
ση του 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
Πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας·

Διασύνδεσ
η 
διαθέσιμω
ν οικείων 
πληροφορι
ακών 
συστημάτ
ων και 
βάσεων 
δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες 
Περιφέρειες - 
Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

Ναι Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας·

Εξειδίκευσ
η 
Περιφερει
ακών 
Στρατηγικ
ών 
Σχεδίων 
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Ιαν 2015 Αρμόδια Υπηρεσία 
της Περιφέρειας 
Ηπείρου

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 
Ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 02.06.2015 
αναρτήθηκε στην SFC. 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας·

Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

απασχόληση. ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 
δεικτών

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

1. 
Εκπόνηση 
και 
ολοκλήρω
ση του 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
Πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

2. 
Εξειδίκευσ
η 
Περιφερει
ακών 
Στρατηγικ
ών 
Σχεδίων 
Κοινωνική
ς Ένταξης

31 Ιαν 2015 Αρμόδια Υπηρεσία 
Περιφέρειας 
Ηπείρου

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 
Ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 02.06.2015 
αναρτήθηκε στην SFC. 

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

3. 
Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Ναι Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

& 
ανάπτυξης 
δεικτών

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

4. 
Διασύνδεσ
η 
διαθέσιμω
ν οικείων 
πληροφορι
ακών 
συστημάτ
ων και 
βάσεων 
δεδομένων

31 Ιαν 2015 Οικείες 
Περιφέρειες - 
Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

Ναι Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν 
οι δράσεις ένταξης των Ρομά και 
μηχανισμός επανεξέτασης για την 
προσαρμογή της στρατηγικής·

1. 
Ολοκλήρω
ση δράσης 
«Οργάνωσ
η της 
Παρακολο
ύθησης 
των 
Κοινωνικώ
ν 
Πολιτικών
»

31 Δεκ 2015 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1914959 - 
22.04.2016 

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της 
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας 
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής 
υπηρεσιών και υποδομών·

1. 
Ολοκλήρω
ση έργου 
«Πρόγραμ
μα 
Υποστήριξ
ης των 
Μεταρρυθ
μίσεων 
στον τομέα 
της Υγείας 
2013-
2015»

31 Δεκ 2015 Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής του 
Υπουργείου Υγείας 
(ΕΥΤΥΚΑ)

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 
22.03.2017

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 

3 - μέτρα για την αύξηση της 
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας 
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής 

2. 
Ολοκλήρω
ση έργου 

30 Απρ 2016 Δ/νση Προμηθειών 
του Υ.Υ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

υπηρεσιών και υποδομών· για τη 
συγκρότησ
η & 
λειτουργία 
Μηχανισμ
ού 
Υποστήριξ
ης για την 
ΠΦΥ & 
τον 
ΕΟΠΥΥ

22.03.2017

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. 2. 
Σχεδιασμό
ς & 
υλοποίηση 
συστήματο
ς 
παρακολού
θησης του 
Μνημονίο
υ 
Συνεργασί
ας για τη 
Ψυχική 
Υγεία

31 Δεκ 2015 Δ/νση Ψυχικής 
Υγείας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 
22.03.2017

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. 3. 
Ανάπτυξη 
συστήματο
ς 
παρακολού
θησης 
υλοποίηση
ς 
μεταρρυθμ
ίσεων στο 
πλαίσιο 
του 
«Health in 
Action»

30 Ιουν 
2015

Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 
22.03.2017

T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 

4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. Σύσταση 
Δ/νσης 
Στρατηγικ
ού 

31 Δεκ 2014 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017) 1538678 - 
22.03.2017
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

Σχεδιασμο
ύ

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
μαθητών/Ε
νέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
μαθητών 
& 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 

1.Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

απουσιών 
& προόδου 
μαθητών/ 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς της ΜΔ 
σε ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

Πολιτικής 18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης· διαρροής

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
των 
μαθητών/ 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 

3. 
Ολοκλήρω
ση & 

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

Πολιτικής Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία:

1. 
Κατάθεση 
των 
Ιδρυματικ
ών 
Εκθέσεων 
των ΑΕΙ οι 
οποίες θα 
έχουν 
υποκεφάλα
ιο 
στρατηγικ
ού 

31 Δεκ 2014 Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας 
στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ)

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 
18.07.2016 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

σχεδιασμο
ύ

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία:

2. Σύνθεση 
της 
στρατηγικ
ής

30 Ιουν 
2015

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 
18.07.2016

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:

1. 
Εξειδίκευσ
η/ 
οριστικοπο
ίηση των 
οροσήμων 
του 
σχεδίου 
εφαρμογής 
της 
μαθητείας

31 Μαρ 
2015

Γενική 
Γραμματεία- -
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 
18.07.2016 

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:

2. 
Διαμόρφω
ση 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
για την 
Επαγγελμα
τική 
Εκπαίδευσ
η και 
Κατάρτιση

31 Δεκ 2015 Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ) και 
Υπουργείο 
Εργασίας 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 
18.07.2016
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου
Συνολικές 
επενδύσεις

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη 
ημερομηνία 
κοινοποίησης/υ
ποβολής

Ημερομηνία 
σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την 
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη 
υλοποίησης 
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 
περάτωσης

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
Οικονομική 
πρόοδος (% 
δαπανών που 
έχουν 
πιστοποιηθεί 
στην Επιτροπή 
σε σύγκριση με 
το συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος)

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
φυσική πρόοδος 
Κύριο στάδιο 
υλοποίησης του 
έργου

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 
εργασιών

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 
προγράμματος
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ CCI Στάδιο 
υλοποίησης 
του ΚΣΔ

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος

Συνολική δημόσια 
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο 
ΚΣΔ

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Είδος ΚΣΔ [Προγραμματι
ζόμενη] 
υποβολή στην 
Επιτροπή

[Προγραμματι
ζόμενη] 
έναρξη 
υλοποίησης

[Προγραμματιζό
μενη] περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια 
αποτελέσματα

Συνολική 
επιλέξιμη 
δαπάνη που 
πιστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 
50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας 1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπονηθεί αξιολογήσεις του ΕΠ, δεν έχουν προκύψει στοιχεία 
για τις μεταβολές των δεικτών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά στις ΕΕΥ η ΕΥΔ καταγράφει κάθε έτος την μεταβολή των δεικτών 
αποτελέσματος, αντλώντας την τιμή κάθε δείκτη από την πηγή αναφοράς και 
ανεξαρτήτως αν έχουν συνδεθεί ή όχι με την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Η τροποποίηση των τιμών βάσης και η επανεκτίμηση του στόχου των δεικτών για το 
2023, όπως μας ζητήθηκε από την ΕΕ κατά την υποβολή της ΕΕΥ 2015, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτού και αφού ληφθούν υπόψη τα 
συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης του ΕΠ.

Εκτιμάται ότι δείκτες αποτελέσματος που πιθανόν θα απαιτηθεί να αλλάξει η τιμή 
βάσης και ο στόχος, είναι:

 Τ1604 «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της 
Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ»,

 Τ1605 «Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων»,
 Τ1606 «Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ»,
 Τ1609 «Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου»,
 Τ1610 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου»,

Όσον αφορά στον Άξονα 1, θα εξεταστεί η χρησιμότητα του δείκτη Τ1604 που 
αντιστοιχεί στις δράσεις της ΕπΠρ 1a μετά την αναθεώρηση της RIS3, όπως αναλύθηκε 
σε προηγούμενα κεφάλαια.

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης:

Για τον Άξονα 1 απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Ενταγμένα έργα κρατικών 
ενισχύσεων» αριθμός 80 και «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 13.129.190€. 
Δεδομένου ότι μέχρι 31/12/16 δεν είχαν υλοποιηθεί δράσεις για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν σα προηγούμενα κεφάλαια, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη των 
στόχων στις 31/12/18. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για 
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τον υπολογισμό των ορόσημων κατά την σύνταξη του ΕΠ βασιζόταν στην λανθασμένη 
υπόθεση ότι οι δράσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα και δεν θα προέκυπταν 
διοικητικά και τεχνικά προβλήματα, εκτιμάται ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
ΕΠ το 2017 πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι του Άξονα. 

Άξονας προτεραιότητας 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπονηθεί αξιολογήσεις του ΕΠ, δεν έχουν προκύψει στοιχεία 
για τις μεταβολές των δεικτών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά στις ΕΕΥ η ΕΥΔ καταγράφει κάθε έτος την μεταβολή των δεικτών 
αποτελέσματος, αντλώντας την τιμή κάθε δείκτη από την πηγή αναφοράς και 
ανεξαρτήτως αν έχουν συνδεθεί ή όχι με την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Η τροποποίηση των τιμών βάσης και η επανεκτίμηση του στόχου των δεικτών για το 
2023, όπως μας ζητήθηκε από την ΕΕ κατά την υποβολή της ΕΕΥ 2015, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτού και αφού ληφθούν υπόψη τα 
συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης του ΕΠ.

Εκτιμάται ότι δείκτες αποτελέσματος που πιθανόν θα απαιτηθεί να αλλάξει η τιμή 
βάσης και ο στόχος, είναι:

 Τ1618 «Διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην Περιφέρεια»,
 Τ1620 «Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 

μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης»,

 

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης:

Για τον Άξονα 2 απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων» αριθμός 5, «Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» αριθμός 4 και «Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών» 35.361.680€. Δεδομένου ότι μέχρι 31/12/16 είχαν ήδη υπογραφεί 8 
συμβάσεις για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων, είχαν ήδη ενταχθεί 3 
έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονταν σε 25.863.239 και οι 
δαπάνες σε 7.626.670€, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  υπάρχει μία ενταγμένη πράξη 
μεγάλου π/υ (MIS 5000123) που δύναται να δημιουργήσει νέες νομικές δεσμεύσεις, 
εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι. Ωστόσο, δεδομένης της 
μεγάλης απόκλισης στόχων και δαπανών, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες 
ενεργοποίησης και  εντάξεων καθώς και έγκαιρης υλοποίησης των έργων. Η μεγάλη 
απόκλιση των νομικών δεσμεύσεων ερμηνεύεται από τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων 
(περίπου 60%) στις δημοπρατήσεις.

Άξονας προτεραιότητας 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπονηθεί αξιολογήσεις του ΕΠ, δεν έχουν προκύψει στοιχεία 
για τις μεταβολές των δεικτών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά στις ΕΕΥ η ΕΥΔ καταγράφει κάθε έτος την μεταβολή των δεικτών 
αποτελέσματος, αντλώντας την τιμή κάθε δείκτη από την πηγή αναφοράς και 
ανεξαρτήτως αν έχουν συνδεθεί ή όχι με την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Η τροποποίηση των τιμών βάσης και η επανεκτίμηση του στόχου των δεικτών για το 
2023, όπως μας ζητήθηκε από την ΕΕ κατά την υποβολή της ΕΕΥ 2015, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτού και αφού ληφθούν υπόψη τα 
συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης του ΕΠ.

Εκτιμάται ότι δείκτες αποτελέσματος που πιθανόν θα απαιτηθεί να αλλάξει η τιμή 
βάσης και ο στόχος, είναι:

 Τ1624 «Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές 
βλάβες/ έτος)»,

 Τ1631 «Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο 
τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Όσον αφορά στον Άξονα 3, θα εξεταστεί η χρησιμότητα του δείκτη Τ1622 
«Χρονοαπόσταση (Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς)» που αντιστοιχεί στην ΕπΠρ 7a, 
καθώς εξετάζεται εάν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στον οδικό άξονα αυτό από 
το ΕΠ ή η αναβάθμιση αυτού θα αντιμετωπιστεί συνολικά. Επίσης θα εξεταστεί η 
χρησιμότητα του δείκτη Τ1655 «Ποσοστό καταναλωτών που εξυπηρετούνται από 
ευφυείς μετρητές» που αντιστοιχεί στην ΕπΠρ 7e, καθώς εξετάζεται εάν θα υλοποιηθεί 
η δράση αυτή.

 

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης:

Για τον Άξονα 3 απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Ενταγμένα έργα οδοποιίας» 
αριθμός 4 και «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 20.095.752€. Δεδομένου ότι η 
υλοποίηση του Άξονα έχει καθυστερήσει για τους λόγους που αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενα κεφάλαια, καθώς μέχρι 31/12/16 είχε ενταχθεί 1 έργο οδοποιίας και δεν 
είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων 
στις 31/12/18. Αντίστοιχα με τα όσα αναφέρθηκαν στον Άξονα 1 εκτιμάται ότι στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΠ το 2017 πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι του 
Άξονα.

Άξονας προτεραιότητας 4 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπονηθεί αξιολογήσεις του ΕΠ, δεν έχουν προκύψει στοιχεία 
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για τις μεταβολές των δεικτών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά στις ΕΕΥ η ΕΥΔ καταγράφει κάθε έτος την μεταβολή των δεικτών 
αποτελέσματος, αντλώντας την τιμή κάθε δείκτη από την πηγή αναφοράς και 
ανεξαρτήτως αν έχουν συνδεθεί ή όχι με την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Η τροποποίηση των τιμών βάσης και η επανεκτίμηση του στόχου των δεικτών για το 
2023, όπως μας ζητήθηκε από την ΕΕ κατά την υποβολή της ΕΕΥ 2015, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτού και αφού ληφθούν υπόψη τα 
συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης του ΕΠ.

Εκτιμάται ότι δείκτες αποτελέσματος που πιθανόν θα απαιτηθεί να αλλάξει η τιμή 
βάσης και ο στόχος, είναι:

 Τ1631 «Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο 
τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης:

Για τον Άξονα 4 απαιτείται η επίτευξη των δεικτών «Δυναμικότητα των υποδομών 
φροντίδας που ενισχύονται» αριθμός 28, «Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης» αριθμός 3 και 
«Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» 7.821.122€. Δεδομένου ότι μέχρι 31/12/16 είχε ήδη 
ενταχθεί μία πράξη δυναμικότητας 38 ατόμων, είχε ήδη ενταχθεί 1 έργο εκπαίδευσης 
ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονταν σε 14.313.178€ και οι δαπάνες σε 13.198.798€ 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Άξονας προτεραιότητας 5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπονηθεί αξιολογήσεις του ΕΠ, δεν έχουν προκύψει στοιχεία 
για τις μεταβολές των δεικτών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά στις ΕΕΥ η ΕΥΔ καταγράφει κάθε έτος την μεταβολή των δεικτών 
αποτελέσματος, αντλώντας την τιμή κάθε δείκτη από την πηγή αναφοράς και 
ανεξαρτήτως αν έχουν συνδεθεί ή όχι με την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Η τροποποίηση των τιμών βάσης και η επανεκτίμηση του στόχου των δεικτών για το 
2023, όπως μας ζητήθηκε από την ΕΕ κατά την υποβολή της ΕΕΥ 2015, θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτού και αφού ληφθούν υπόψη τα 
συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης του ΕΠ.

 

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης:

Για τον Άξονα 5 απαιτείται η επίτευξη των δεικτών T1633 «Συμμετέχοντες σε 
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μειονεκτική θέση» αριθμός 1.900, T1636 «Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που 
καλύπτεται από υπηρεσίες πρόνοιας» αριθμός 736 και «Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών» 13.275.016€. Δεδομένου ότι μέχρι 31/12/16 ωφελούταν από δράσεις 3.137 
συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (η τιμή του δείκτη προκύπτει από την υλοποίηση 
της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής), ο πληθυσμός 
ευπαθών ομάδων που καλύπτεται από υπηρεσίες πρόνοιας ανέρχονταν σε 214 (η τιμή 
του δείκτη προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων της ΕπΠρ 9iv και συγκεκριμένα 
της λειτουργίας των ΚΗΦΗ, μοναδικής δράσης που υλοποιήθηκε μέχρι το 2016) ενώ οι 
νομικές δεσμεύσεις ανέρχονταν σε 9.717.979€ και οι δαπάνες σε 4.166.470€ εκτιμάται 
ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Άξονας προτεραιότητας 6 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 

Η υλοποίηση των δράσεων του Άξονα δεν έχει συνδεθεί με δείκτες αποτελέσματος.

 

Άξονας προτεραιότητας 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

Η υλοποίηση των δράσεων του Άξονα δεν έχει συνδεθεί με δείκτες αποτελέσματος.

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 
και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Στο πλαίσιο του ΕΠ, περιλαμβάνονται ΕπΠρ, όπως η 9i και η 9iii, που στοχεύουν στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των 
διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες.

Η συμβολή του Προγράμματος στην ισότητα των φύλων, μέχρι το τέλος του 2016, 
επιτυγχάνεται κυρίως με την διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με τις 
εξής δράσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, με τέσσερις πράξεις Π/Υ 6,9 
Μ€:

 Την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που αφορά στη 
διάθεση προς ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια 
ανηλίκων) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, 
νηπίων, παιδιών, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, 
Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 
στην Περιφέρεια Ηπείρου για τα έτη 2015-2016 και
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 Την παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ, που αφορά  στην παροχή θέσεων 
φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών σε 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και την παροχή θέσεων 
φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και 
κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για τα έτη 2015-2016

Οι ανωτέρω δράσεις συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των 
ωφελούμενων, από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις 
εργασίας με ισότιμους όρους ώστε, μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να 
ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της 
οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

Επίσης, υλοποιούνται 4 πράξεις Π/Υ 1,2 Μ€, για τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της 
βίας (Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 
και ξενώνας φιλοξενίας).

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο ΕΠ και επιτυγχάνονται με τις παραπάνω δράσεις 
αφορούν κυρίως:

 στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
 στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και 

καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου
 στην ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και 

προστασίας της υγείας
 στην στήριξη της οικογένειας και της εναρμόνισης επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής

Κατά την υλοποίηση του ΕΠ λήφθηκαν μέτρα για την αποτροπή διακρίσεων, τα οποία 
περιλαμβάνουν:

 Την συμμετοχή και των δυο φύλων στην ΕπΠα του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε 
αυτή δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και 
κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΕΣΑμεΑ, Δίκτυο 
ROM κλπ) 

 Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της ΕπΠα του ΕΠ και της ΕΕ, 
μέσω της ΕΕΥ, όσον αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την 
παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ και

 Τη χρήση εξειδικευμένου κριτηρίου για την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης, 
καθώς και για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, 
υλοποίησης και αξιολόγησης των πράξεων για συγχρηματοδότηση (Προαγωγή 
της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης: εξετάζεται εάν η 
προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού).

Ειδικότερη αναφορά για την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες γίνεται στην 
παράγραφο 14.6
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11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Στο πλαίσιο του ΕΠ, οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, καλύπτονται μέσα από τις 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον Άξονα Προτεραιότητας 2. Συγκεκριμένα 
εντάχθηκαν και υλοποιούνται:

 6 πράξεις κατασκευής έργων υποδομής για τη διαχείριση λυμάτων (δίκτυα και 
ΕΕΛ), με Π/Υ 99,4 Μ€

 4 πράξεις κατασκευής έργων υποδομής δικτύων ύδρευσης, με Π/Υ 3 Μ€
 4 πράξεις για την εφαρμογή των μέτρων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών 

Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Σχέδια Ασφάλειας Νερού και 
Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης), με Π/Υ 
611.604 €

 μελέτες Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη 
Ενέργεια, για τις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, με Π/Υ 1 
Μ€

 1 πράξη ανάπλασης με προϋπολογισμό 1,4 Μ€.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην υλοποίηση του 
Προγράμματος αποτελεί επιταγή, εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42 σχετικά με την 
Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προγραμμάτων, όπως έχει εναρμονιστεί 
στο Εθνικό δίκαιο.

Στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) κατά την 
κατάρτιση του Προγράμματος ήταν αφενός η εκ των προτέρων εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Προγράμματος, και αφετέρου η 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία προγραμματισμού.

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και 
συμπληρωματική» με την εκπόνηση και υλοποίηση του Προγράμματος.

Συνεπώς, η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνεται υπόψη κατά:

1. την εκπόνηση του ΕΠ, όπου η ΣΜΠΕ υλοποιήθηκε παράλληλα, με στόχο το 
συνεχή εμπλουτισμό του Προγράμματος

2. τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ με τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας για την 
τήρηση της και

3. την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση με τη 
συμμόρφωση στη ΣΜΠΕ του ΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας, τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και εγκρίνονται 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Αειφόρος Ανάπτυξη: εξετάζεται με ποιο 
τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της 
εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
ΕΠ).

Τέλος, κατά την αξιολόγηση, ένταξη, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
των πράξεων στο ΕΠ, λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν κατά 
τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όταν αυτή απαιτείται από τη φύση 
της πράξης. Επίσης, το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
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έργων και δραστηριοτήτων λαμβάνει πλήρη μέριμνα «δέουσας εκτίμησης» σύμφωνα με 
την Οδηγία οικοτόπων και πτηνών, στο Ν. 4014/2011 άρ. 10 και στις κανονιστικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ’ επιταγήν αυτού.

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

2 1.900.069,87 1,82%

Σύνολο 1.900.069,87 0,73%

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος
Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ, με αποστολή την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΠ και την έγκριση της εξειδίκευσής του. Η 
σύνθεση της ΕπΠα είναι διευρυμένη και αντιπροσωπευτική, καθώς μετέχουν 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Αρχών Διαχείρισης, Συντονισμού και Πιστοποίησης, 
Επιτελικών Δομών Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Εταίρων,  Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.α.

Η ΕπΠα έχει συνεδριάσει δύο φορές (12/6/15 και 14/10/16) ενώ πραγματοποιήθηκαν 
και 3 γραπτές διαδικασίες τον 11/2015, τον 2/2016 και τον 5/2016. Η ΕπΠα ενέκρινε 
την εξειδίκευση δράσεων, την  μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων, την 
στρατηγική επικοινωνίας, το σχέδιο αξιολόγησης, την μεθοδολογία αξιολόγησης και τα 
κριτήρια επιλογής σχεδίων ΟΧΕ, την ΕΕΥ 2015, ενημερώθηκε για την πορεία του ΕΠ 
και άλλα θέματα που αφορούν το ΕΠ και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Για την εκπόνηση των Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη και για 
τους Ρομά, υπήρξε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για το 
σκοπό αυτό κινητοποιήθηκαν κυρίως οι Δήμοι και οι Διευθύνσεις Πρόνοιας της 
Περιφέρειας. Μέσω των φορέων αυτών συμμετείχαν έμμεσα πλήθος κοινωνικών 
φορέων, όπως τοπικοί σύλλογοι, αναπτυξιακές επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις 
που λειτουργούν δομές κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, ιατρείο κλπ. Οι 
Στρατηγικές εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20/3/2015.

 

Καταρτίστηκε η μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της 
Περιφέρειας στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 
αντιπροσωπευτικούς φορείς όπως η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Επιμελητήρια, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηπείρου, ΕΤΕΠΗ ΑΕ κα, ενώ συμμετείχαν μέσω 
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ερωτηματολογίου και 54 επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Συγκροτήθηκε το ΠΣΕΚ και τέσσερις διευρυμένες ομάδες εργασίας, ανά τομέα 
προτεραιότητα της RIS. Στο συμβούλιο και στις ομάδες συμμετείχαν 45 άτομα από 7 
φορείς της Περιφέρειας καθώς και ιδιώτες. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΣΕΚ 
καταρτίστηκε η Στρατηγική (RIS3), το σχέδιο δράσης και η δομή διακυβέρνησης 
αυτής. Η Στρατηγική εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20/3/2015.

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση της επιχειρηματικής ανακάλυψης στις 11/6, 17 και 
18/12/2015. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 193, εκπροσωπώντας τόσο φορείς της 
Περιφέρειας όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης αναμορφώθηκε το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής RIS3.

 

Για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ο Φορέας 
Στρατηγικής, Δήμος Ιωαννιτών, προχώρησε αρχικά σε ανοιχτή διαβούλευση του 
Προσχεδίου της Στρατηγικής ΒΑΑ με πολιτικές παρατάξεις, Φορείς, Οργανισμούς και 
πολίτες. Στη συνέχεια σε εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς-
εταίρους για την οριστικοποίηση της Στρατηγικής. Και στην συνέχεια σε 2η 
διαβούλευση μέσω συναντήσεων με πολιτικές παρατάξεις, Φορείς, Οργανισμούς  και 
πολίτες και ηλεκτρονική διαβούλευση σε ειδική πλατφόρμα αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών

 

Για την εκπόνηση του Σχεδίου ΟΧΕ «πιλοτικής πολιτιστικής διαδρομής για τα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου» ορίστηκε ομάδα συντονισμού με εκπροσώπους από την 
Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σκοπός της 
ομάδας ήταν η διαμόρφωση σε Στρατηγική της πρότασης του Σωματείου Διάζωμα. Η 
ΕΥΔ εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2013 εμπειρογνωμοσύνη με θέμα «Προτάσεις για το 
σχεδιασμό ΟΕΕ», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε διαβούλευση των 
προτάσεων από το ΠΣΕΚ, όπου συμμετείχαν παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της 
Περιφέρειας.
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 
πορίσματα των αξιολογήσεων
Κατά την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έλαβε χώρα στις 14 
Οκτωβρίου παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή το Σχέδιο Αξιολόγησης, όπως 
διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης, που ξεκίνησε στις 
17/12/2015 και ολοκληρώθηκε στις 31/1/2016.

Σύμφωνα με το Σχέδιο η πρώτη αξιολόγηση του ΕΠ θα πραγματοποιηθεί το 2017.

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
Κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης εγκρίθηκε η Περιφερειακή 
Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ.

Η εφαρμογή των μέτρων της Στρατηγικής ξεκίνησαν να υλοποιούνται με την 
εναρκτήρια εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του ΕΠ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 11/6/15. Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλοι οι Φορείς της 
Περιφέρειας αλλά και το ευρύ κοινό. Οι συμμετέχοντες που καταγράφηκαν ανήλθαν 
στους 134.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εκδηλώσεις στις οποίες δόθηκε επίσης 
ευρεία δημοσιότητα καθώς κλήθηκαν και παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης:

 Δύο ετήσιες ενημερωτικές δραστηριότητες με την διοργάνωση των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 12/6/15 και 14/10/16, στις 
οποίες συμμετείχε η πλειοψηφία των μελών αυτής καθώς και Φορείς της 
Περιφέρειας. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 59 και 60 αντίστοιχα.

 Δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την ανάδειξη 
καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου στις 11/6 και στις 
17&18/12/2015, με σκοπό την ενημέρωση των Φορέων και των δυνητικών 
ωφελούμενων του ΕΠ (επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς), για τις δυνατότητες 
του ΕΠ και τον σχεδιασμό της RIS. Συνολικά στις δύο εκδηλώσεις οι 
συμμετέχοντες ανήλθαν στους 193.

 Συνάντηση τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα 
ΑμεΑ στο ΕΠ στις 5/11/2015 σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες ανήλθαν 
στους 41.

 Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Europe in my Region “Open EU project days” σε 
συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Περιφέρειας,  με την διοργάνωση 
παράλληλων εκδηλώσεων στους χώρους των κάστρων Ιωαννίνων και Άρτας 
καθώς και στους χώρους των Μουσείων Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας, για το 
διάστημα από 17 έως 22 Μαΐου 2016. Στους χώρους αυτούς, οι οποίοι ήταν 
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ανοικτοί για το κοινό, πραγματοποιήθηκε έκθεση με φωτογραφικό υλικό 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΠ Θ-Στ-Η 2007-2013, που 
υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια. Στους χώρους των κάστρων 
πραγματοποιήθηκαν επίσης ξεναγήσεις με στόχο την ενημέρωση των 
επισκεπτών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υπήρξε παρουσία στο κυνήγι 
θησαυρού που οργάνωσε η ΕΕ ενώ προβλήθηκε διαδικτυακά ο διαγωνισμός 
φωτογραφίας και η εκστρατεία blogging. 

 Πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις με δυνητικούς δικαιούχους, με σκοπό την 
ενημέρωση τους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΠ. Στις 
συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 39 Φορείς και 130 στελέχη αυτών. Οι Φορείς 
που ενημερώθηκαν είναι: οι Υπηρεσίες της  Περιφέρειας, οι Υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, οι Εφορείες 
Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας, οι Δήμοι και οι Δημοτικές επιχειρήσεις αυτών,  
η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού κα.

 Στις 28/7/16 πραγματοποιήθηκε, με την συνεργασία της ΜΟΔ ΑΕ εκπαίδευση – 
ενημέρωση δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο ΕΠ. 
Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 16 Φορείς και 29 στελέχη αυτών.

 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημοσιότητας η ΕΥΔ:

 Προβάλει το έμβλημα της ΕΕ στις εγκαταστάσεις της
 Ανέπτυξε εκ νέου και λειτουργεί από τον 7/2015 τον δικτυακό της τόπο, 

διατηρώντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση www.peproe.gr, για την κάλυψη 
των απαιτήσεων των κανονισμών (δημοσίευση  καταλόγου πράξεων, 
παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων και των στοιχείων σχετικά με την 
υλοποίηση του ΕΠ) αλλά και την εξυπηρέτηση αναγκών όλων των χρηστών με 
την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία, την δυνατότητα άμεσης και 
προσωποποιημένης ενημέρωσης και με την προσαρμογή της παρουσίασης της 
ιστοσελίδας σε συσκευές που χρησιμοποιούνται συχνά για την πλοήγηση στο 
διαδίκτυο (desktop, notepad, laptop, tablet, smartphone). Στον 1,5 χρόνο 
λειτουργίας υπήρξαν 178.247 επισκέψεις, με 23.250 μοναδικούς επισκέπτες, εκ 
των οποίων 7.426 επισκέφθηκαν το site πάνω από μία φορά.

 Λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης στα γραφεία της ΕΥΔ (τηλεφωνική γραμμή 
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 Δημοσιεύει προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων οι οποίες απευθύνονται σε 
πολλούς Δικαιούχους, έχοντας προχωρήσει σε 38δημοσιεύσεις μέχρι 31/12/2016

 Υλοποίησε την πρώτη καμπάνια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το 
ΕΠ “Ήπειρος” 2014-2020 τον 12/2016 με την προβολή 224 τηλεοπτικών 
μηνυμάτων στους 4 περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την προβολή 2.240 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε 20 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, την 
προβολή 104 καταχωρήσεων σε 13 ημερήσια τοπικά μέσα και 44 
 καταχωρήσεων σε 8 εβδομαδιαία τοπικά μέσα και την ανάρτηση banner σε 24 
ιστοσελίδες για 1 μήνα.

 

Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και 
δημοσιότητας όσον αφορά στην προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του ΕΠ, 
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των πράξεων, του ρόλου των ΕΔΕΤ και της ΕΕ.

 

Επιπρόσθετα η ΕΑΣ:

 Λειτουργεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ (www.espa.gr) που 
περιλαμβάνει ενημέρωση για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πύλη 
σημειώνει διαχρονικά υψηλή επισκεψιμότητα, έχει πάνω από 43.000 
εγγεγραμμένους χρήστες ενώ διεκπεραιώνονται πάνω από 15 ερωτήματα την 
ημέρα για προγράμματα ΕΣΠΑ. Επίσης, στο γραφείο πληροφόρησης ΕΣΠΑ που 
λειτουργεί στην ΕΑΣ και συγκεκριμένα στην ΕΥΣΣΑ, εξυπηρετούνται 
περισσότεροι από 20 πολίτες ημερησίως τηλεφωνικά και δια ζώσης για όλα τα 
ΕΠ του ΕΣΠΑ.

 Λειτουργεί τον διαδικτυακό τόπο (www.amaptyxi.gov.gr).
 Λειτουργεί τον διαδικτυακό του ΕΚΤ (www.esfhellas.gr) που αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την προβολή του ρόλου του Ταμείου και τη στοχευμένη 
ενημέρωση του κοινού όσον αφορά σε συγκεκριμένες δράσεις.

 Συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή καμπάνια ΄΄Europe in my Region΄΄ 
αναλαμβάνοντας το συντονισμό των σχετικών ενεργειών μέσω του Δικτύου 
Υπευθύνων επικοινωνίας των ΕΠ και την υλοποίηση της καμπάνιας προβολής 
των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.

 Συμμετείχε στην 81η ΔΕΘ. Το stand του ΕΣΠΑ επισκέφθηκαν πάνω από 400 
πολίτες και επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν αναλυτική  πληροφόρηση 
για τις τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες ενίσχυσης, ενώ διανεμήθηκαν 
πάνω από 1.000 ενημερωτικά φυλλάδια.

 Εξέδωσε και διένειμε τα ακόλουθα ενημερωτικά έντυπα, τα οποία είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο espa.gr α) ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις για 
σένα έργα για όλους, β) Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

 Η ΕΑΣ-ΕΥΣΕΚΤ επιμελήθηκε τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για το 
ΕΚΤ α) Εικαστική ταυτότητα ΕΚΤ, β) Τρίπτυχο έντυπο «Όλα όσα θέλετε να 
μάθετε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», γ) Έκδοση καλών πρακτικών «Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013 - Γίνε η αλλαγή που 
θέλεις να δεις στον κόσμο».

 Η ΕΑΣ-ΕΥΣΕΚΤ επιμελήθηκε την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της 
οποίας δύνανται να παραχθούν αφίσες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα όλων 
των Ταμείων της περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), 
Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 
μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

Στο ΕΠ προβλέπεται ρητά ότι θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση δύο Στρατηγικών 
Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων:

 Στρατηγική που αφορά στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΣΒΑΑ) της μοναδικής 
περιοχής εφαρμογής, που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του 
εγκεκριμένου ΣΕΣ, για την κάλυψή της με Στρατηγική ΒΑΑ, τον αστικό χώρο 
της πρωτεύουσας της Περιφέρειας.

 Στρατηγική που αφορά στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
περιφερειακής RIS3, με την δημιουργία «πιλοτικής πολιτιστικής διαδρομής για 
τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔ ολοκλήρωσε την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για 
την ωρίμανση των ΟΧΕ, εξειδίκευσε τις βασικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή τους 
και προσδιόρισε τους εμπλεκόμενους Φορείς στο έγγραφο εξειδίκευσης που εγκρίθηκε 
στην συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης (12/6/2015).

Η ΕΑΣ εξέδωσε δύο εγκυκλίους για τις ΟΧΕ  (την με αρ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-
7-2015 για το «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020» και την με αρ. πρωτ. 
40134/ΕΥΘΥ373/12-4-2016 «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των 
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»), σε συνέχεια των οποίων η ΕΥΔ 
προσδιόρισε την μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών 
ΟΧΕ τα οποία εγκρίθηκαν στην 2η συνεδρίαση της ΕπΠα στις 14/10/2016.

Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3878/16-11-2016 πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων Στρατηγικής  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση απευθυνόταν:

 στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως Φορέα Στρατηγικής για την ΟΧΕ και
 στο Δήμο Ιωαννιτών, ως Αστική Αρχή και Ενδιάμεσο Φορέα για τη ΒΑΑ 

οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλουν Στρατηγική που περιλαμβάνει ενδεικτικά στοιχεία 
για την περιοχή παρέμβασης, αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων, συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης, συμπληρωματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και 
συμμετοχή και άλλων προγραμμάτων.

Ειδικότερα στην περίπτωση της ΒΑΑ, ζητήθηκε να περιγραφεί στη Στρατηγική το 
προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης, καθώς στην Αστική Αρχή θα ανατεθούν καθήκοντα 
ΕΦ, σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών ΟΧΕ».

Για την υλοποίηση της στρατηγικής ΒΑΑ, ο διατιθέμενος προϋπολογισμός είναι για 
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δράσεις ΕΤΠΑ 27,3 εκ. € και για δράσεις ΕΚΤ 3,4 εκ. €., ενώ για την υλοποίηση της 
στρατηγικής για την ΟΧΕ διατίθεται προϋπολογισμός για δράσεις ΕΤΠΑ 23,4 εκ. € και 
για δράσεις ΕΚΤ 0,5 εκ. €.

Η κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα 
του ΕΠ παρουσιαζόταν στο παράρτημα της πρόσκλησης και προβλεπόταν επιπλέον 
ποσό από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. για την υποστήριξη των Φορέων.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και εγκρίθηκε η Στρατηγική ΟΧΕ «Πολιτιστικής 
διαδρομής για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» με την 91/3-3-2017 Απόφαση.

Ουσιαστικά η υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ έχει ήδη ξεκινήσει καθώς για την 
έγκαιρη ενεργοποίηση του ΕΠ η ΕΥΔ είχε προβεί, πριν την έγκριση της Στρατηγικής 
ΟΧΕ, στην δημοσίευση της πρόσκλησης 13/2015 με τίτλο «Αξιοποίηση του 
πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας» για την χρηματοδότηση της ανάδειξης των 
αρχαίων θεάτρων. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της πρόσκλησης αυτής εντάχθηκαν, μέχρι 
τις 31/12/2016, 3 πράξεις ενώ στις αρχές του 2017 εντάχθηκαν άλλες δύο 
ολοκληρώνοντας έτσι την ανάδειξη και των 5 θεάτρων.

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις της ΕπΠρ 9vi που αφορούν την υλοποίηση ΤΑΠΤΟΚ 
καθώς δεν έχουν αποσταλεί οι σχετικές οδηγίες από την ΕΑΣ.

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 
μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

Κατά το έτος αναφοράς 2016 για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν 
χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες :

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 με θέμα «Βασικές 
κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, 
επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».

1. Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής 
σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. ‘Αρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν 
υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα. Η 
ΕΥΔ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 1325/8-9-2016 έγγραφο στην ΕΑΣ για την 
ενημέρωση της σχετικά με τον προγραμματισμό της ΕΑΣ για τα οριζόντια μέτρα 
υποστήριξης δικαιούχων πριν την σύνταξη του σχεδίου δράσης και αναμένει την 
σχετική απάντηση. 

2. συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες 
της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ’ αριθμ ΥΑ 
109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των 
δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες 
ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων :

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία 
με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: www.mou.gr)
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β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε 
θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και 
υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, 
ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και 
αναθετουσών αρχών. 

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) 
προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από 
τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ).

Κατά το έτος αναφοράς, η ΕΥΔ Ηπείρου απέστειλε το με αρ. πρωτ. 1325/8-9-2016 
έγγραφο στην ΕΑΣ για την ενημέρωση της σχετικά με τον προγραμματισμό της ΕΑΣ 
για τα οριζόντια μέτρα υποστήριξης δικαιούχων πριν την σύνταξη του σχεδίου δράσης 
και αναμένει την σχετική απάντηση.  Παρότι δεν ολοκληρώθηκε η σύνταξη του σχεδίου 
δράσης η ΕΥΔ έχοντας διαγνώσει συγκεκριμένες ανάγκες διοργάνωσε θεματικές 
συναντήσεις με τελικούς δικαιούχους, με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξή τους 
για τις σχετικές δράσεις του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως:

 τέσσερις ενημερωτικές συναντήσεις για το Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2020, μια σε κάθε πρωτεύουσα νομού (Δήμος και ΔΕΥΑ)

 τέσσερις ενημερωτικές συναντήσεις για την ΟΧΕ, μια σε κάθε Εφορεία 
Αρχαιοτήτων

 μια συνάντηση για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ, με την 
ΕΣΑμεΑ, Φορείς και Ιδιώτες

 μια εκπαίδευση σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων δράσεων ΕΚΤ, 
για τους Δήμους και τις κοινωνικές επιχειρήσεις αυτών

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υποβάλει προτάσεις στα ΕΠ Interreg Ελλάδα-Ιταλία, 
Interreg Ελλάδα-Αλβανία, Interreg Adriatic Ionian και Interreg Mediterranean, έχοντας 
εταίρους Περιφέρειες και Φορείς κυρίως από την Αλβανία και την Ιταλία αλλά και από 
την Ισπανία, την Μάλτα, την Γαλλία, την Κροατία κα. 

ΕΠ Interreg Ελλάδα-Αλβανία: υπάρχουν εγκεκριμένες πράξεις που είναι σε συνάφεια 
με δράσεις του ΕΠ (ΕπΠρ 6b, 6c) και αφορούν στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στην διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επίσης υπάρχουν προτάσεις 
που αξιολογούνται, οι οποίες είναι σε συνάφεια με δράσεις του ΕΠ (ΕπΠρ 4c, 6c) και 
αφορούν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας.

ΕΠ Interreg Ελλάδα-Ιταλία: υπάρχουν προτάσεις που αξιολογούνται και είναι σε 
συνάφεια με δράσεις του ΕΠ (ΕπΠρ 3b, 6c, 6d, 7b) που αφορούν στην 
επιχειρηματικότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία της 
βιοποικιλότητας και στην οδική ασφάλεια.

ΕΠ Interreg Adriatic Ionian: υπάρχει εγκεκριμένη πράξη που είναι σε συνάφεια με 
δράσεις του ΕΠ (ΕπΠρ 6b) για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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ΕΠ Interreg Mediterranean: υπάρχουν προτάσεις που αξιολογούνται οι οποίες είναι σε 
συνάφεια με δράσεις του ΕΠ (ΕπΠρ 2c, 3b, 6d) και αφορούν στις ΤΠΕ, στην 
επιχειρηματικότητα, στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην 
προστασία της βιοποικιλότητας. 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 
τις θαλάσσιες λεκάνες

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στη στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και 
ήδη στο εγκεκριμένο κείμενο του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 αναφέρεται ότι «η 
στρατηγική δύναται να εξυπηρετηθεί από το ΕΠ μέσω παρεμβάσεων των Αξόνων 
προτεραιότητας 1,2,& 3».

Τον Ιούλιο 2016 ολοκληρώθηκε η μελέτη «Σύνταξη σχεδίου ΟΧΕ με τίτλο Πολιτιστική 
διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» η οποία εκπονήθηκε μέσω της Τεχνικής 
Βοήθειας του ΕΠ.

Εν συνεχεία, μετά την 3878/16-11-2016 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
Στρατηγικής ΟΧΕ, εκδόθηκε η 91/3-3-2017 Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής για 
την «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» η οποία περιλαμβάνει 
δράσεις α’ προτεραιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 
ύψους 23.900.000€, καθώς και δράσεις β’ προτεραιότητας ύψους 14.187.500€ που 
δύνανται να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, με φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια 
Ηπείρου.

Η εν λόγω πολιτιστική διαδρομή προτάθηκε να συμπεριληφθεί στην δράση 
«Development of sustainable and thematic tourist routes» στο πλαίσιο του Πυλώνα 4 
«Βιώσιμος τουρισμός» της μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου 
(EUSAIR) με στόχο την αξιοποίηση της μακροπεριφερειακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου εκπροσωπείται στις 4 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 
των 4 Πυλώνων της στρατηγικής

H ΕΥΔ συμμετείχε στο 1ο Forum EUSAIR στο Dubrovnik της Κροατίας (12-
13/5/2016) καθώς και στο  Dialogue meeting between ESIF programme authorities and 
Eusair key implementers (5/10/2016) που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Επίσης 
συμμετείχε στο 2ο Forum EUSAIR (11-12/5/2017) το οποίο διοργανώθηκε στα 
Ιωάννινα.

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
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  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)
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EUSAIR

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to:

 Pillar Topic / Cross cutting issue

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.1 - Γαλάζιες τεχνολογίες

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.2 - Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.3 - Θαλάσσια και ναυτιλιακή 
διακυβέρνηση και υπηρεσίες

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.1 - Θαλάσσιες μεταφορές

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.2 - Διατροπικές συνδέσεις με την 
ενδοχώρα

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.3 - Ενεργειακά δίκτυα

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.1.1 - Θαλάσσιο περιβάλλον

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.1.2 - Διακρατικά χερσαία 
ενδιαιτήματα και βιοποικιλότητα

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.1 - Διαφοροποιημένη τουριστική 
προσφορά (προϊόντα και υπηρεσίες)

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.2 - Βιώσιμη και υπεύθυνη 
διαχείριση του 
τουρισμού\r(καινοτομία και 
ποιότητα)

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or 
Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Ναι      Όχι  

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSAIR?

Ναι     Όχι  

C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR?

Ναι     Όχι  

Does your programme plan to invest in the EUSAIR in the future? Please elaborate (1 specific sentence)

Στο πλαίσιο του ΕΠ υλοποιείται η Στρατηγική ΟΧΕ «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου» για την οποία έχουν δεσμευτεί 23,9εκ€.  Η εκτίμηση της ΕΥΔ 
είναι ότι η δράση είναι σε συμφωνία με την EUSAIR.

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)

E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic 
under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s))

Σύμφωνα με το Action plan της EUSAIR στο Θέμα 4.1 "Diversified tourism offer" η 
πρώτη προτεραιότητα/δράση είναι η "Development of sustainable and thematic tourist 
routes" με ενδεικτική στόχευση την δημιουργία 5 νέων διαδρομών. Η εκτίμηση είναι ότι 
η ΟΧΕ μπορεί να συμβάλει στον στόχο αυτό.
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 
περίπτωση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής RIS 3 για την Περιφέρεια Ηπείρου, η Κοινωνική 
Καινοτομία δεν αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς της στόχους.

Στο ΕΠ προβλέπεται  ο ΑΠ 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση διακρίσεων», μέσω των Ε.Πρ. 8i και 8v να συμβάλει στην 
κοινωνική καινοτομία. Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που προωθούν την 
κοινωνική καινοτομία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα μέθοδος προσέγγισης 
των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η οποία προσανατολίζεται στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, ενώ βρίσκει πεδία εφαρμογής στους 
τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Για τον προσδιορισμό των δράσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι 
προβλεπόμενες μελέτες: Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας, 
Στρατηγικό σχέδιο κοινωνικής ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου και Επιχειρησιακό σχέδιο 
Περιφέρειας Ηπείρου για την ένταξη των ΡΟΜΑ.

Δεν έχει εξειδικευτεί ακόμη καμία δράση.

Επίσης, σχετικές δράσεις προβλέπονται και στην ΕΠ 1.β «Προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω 
της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά 
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα 
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς 
και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, 
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και 
πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής».

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 
ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

Οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του ΕΠ (ΟΧΕ και ΒΑΑ) δεν εστιάζονται σε περιοχές με πληθυσμούς που πλήττονται 
από τη φτώχια. Οι δράσεις ΤΑΠΤΟΚ δεν έχουν ακόμα εξειδικευτεί. Περισσότερες 
λεπτομέρειες αναφέρθηκαν στην παρ. 14.1.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον 
ΑΠ 5 και στοχεύουν στην πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων που κινδυνεύουν από 
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διακρίσεις, αφού η προώθηση της ισότητας πρόσβασης επεκτείνεται και στη βάση των 
κοινωνικών στρωμάτων, με έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και 
εργασιακό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, αλλά και τις απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν και 
υλοποιούνται:

 δυο πράξεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συνολικού 
Π/Υ 6.343.743 €

 δυο πράξεις παράλληλης στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, συνολικού Π/Υ 603.420 €

 τέσσερις πράξεις για τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας, 
συνολικού Π/Υ 1.229.120 €

 δυο πράξεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και  δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ, συνολικού Π/Υ 673.411€

 εννέα πράξεις για τη λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στους μεγαλύτερους 
Δήμους της Περιφέρειας, συνολικού Π/Υ 1.183.680 €

 επτά πράξεις για τη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
συνολικού Π/Υ 903.378 € και

 δυο πράξεις για τη λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, συνολικού 
Π/Υ 6.343.743 €

Γενικά στον σχεδιασμό των ανωτέρω δράσεων και πριν την εξειδίκευσή τους, 
επιδιώχθηκε η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού αρμόδιων δημόσιων 
φορέων, αφού έχει ολοκληρωθεί σχετική διαβούλευση με την ΕΕ και έχουν καταρτιστεί 
και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ένταξη και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά, ενώ έχει εκπονηθεί 
και η μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Ηπείρου.

Ένα σημαντικό μέτρο για την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης 
του ΕΠ, είναι η χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της μη 
διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και υλοποίησης πράξεων για συγχρηματοδότηση:

 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης: Εξετάζεται 
εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: Εξετάζεται πώς η 
πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή διακρίσεων και κατά τη δημοσιότητα του 
ΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην 
κοινοτική συγχρηματοδότηση, όπως η διοργάνωση από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στις 05 
Νοεμβρίου 2015, συνάντησης τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων 
δράσεων για τα ΑμεΑ. Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 41 και δόθηκε 
ευρεία δημοσιότητα, ενώ παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 
ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΌΔΟΥ)ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.Πληροφορίες και 
αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 
τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 
επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 
υλοποίησης (για τους στόχους).
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