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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. 

Το εγκεκριμένο (2014) Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7 Άξονες 

Προτεραιότητας  με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.)  226.924.700,00 

€ εκ των οποίων τα 181.539.758,00 € αποτελούν Κοινοτική Συμμετοχή (Κ.Σ.). 

Κατά την 3ετία 2014-2016 εξειδικεύτηκαν (9/2016) συνολικά 207.196.777,75 € σε όρους 

Δ.Δ., ήτοι το 91,3% της συνολικής Δ.Δ. 

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 38 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 

133.558.728,00 €, ήτοι το 64,5% της εξειδικευθείσας Δ.Δ., ενώ εντάχθηκαν 50 Πράξεις 

συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ.  74.064.271,9 €, ήτοι το 55,4% του συνολικού Π/Υ των 

Προσκλήσεων. 

Τα συνολικά ποσά των Νομικών Δεσμεύσεων (Ν.Δ.) έως 31/12/2016 ανέρχονται σε 

55.636.013,25 €, ήτοι το 75.1% των Εντάξεων , ενώ οι συνολικές Πληρωμές ανέρχονται 

σε 17.843.597,48€ («συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην 

Δ.Α.») ήτοι το 24,0% των Εντάξεων και το 32,1% των Ν.Δ. 

Ειδικότερα, το έτος 2016: 

-εξειδικεύτηκαν  συνολικά 127.280.755,00 € σε όρους Δ.Δ., ήτοι το 61.41% της 

συνολικής εξειδίκευσης Δ.Δ. 

- εκδόθηκαν 30 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 87.802.087,00 €, ήτοι το 

65,7% του συνόλου των Προσκλήσεων (Δ.Δ.), ενώ εντάχθηκαν 47 Πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού Δ.Δ. 72.129.953,96€, ήτοι το 97,4% του συνολικού π/υ των εντάξεων. 

-σε σύγκριση με την ΕΕΥ2015, οι Νομικές Δεσμεύσεις (Ν.Δ.) αυξήθηκαν κατά 

 55.439.313.25 €, ήτοι κατά  99,6% των συνολικών ΝΔ , ενώ οι συνολικές Πληρωμές 

ανήλθαν σε 16.910.480,55 €, και πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους εντός του 2016. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ενεργοποίησης, από τις επιμέρους στρατηγικές που 

συνδέονται με το Π.Ε.Π. ενεργοποιήθηκε η «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη» (ΠΕΣΚΕ). Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα για την πρόοδο των τιμών 

δεικτών εκροών (2014-2016): 

-Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων (T2630) :1.440 

 έναντι τελικού στόχου 1.700, ήτοι 84,7% επίτευξη (αποτελεί δείκτη του Πλαισίου 

Επίδοσης με τιμή στόχο 2018, 1.180, ήτοι 122,0% επίτευξη) και 

-Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία (T2631) : 

67 έναντι 170 (39,48% επίτευξη) 

-Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με Αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες :  επωφελούνται 16 μαθητές σε 15 σχολεία ( 2016-2017) και 13 

μαθητές σε 10 σχολεία ( 2015-2016) 
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Επίσης, ιδιαίτερη προετοιμασία έγινε όσον αφορά στην «Περιφερειακή Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης»(RIS), μέσα από τη συνέχιση της διαδικασίας της 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» για προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, υπηρεσίες 

τουρισμού και δημιουργικής/πολιτιστικής οικονομίας. Η πρόοδος αποτυπώνεται στην 

έκδοση σχετικής Πρόσκλησης(ION40) για τον τομέα της αγροδιατροφής. 

Ακόμη, όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη, 

συνεχίστηκε η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την εκπόνηση της Τοπικής 

Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Παλικής Κεφαλονιάς 

και ξεκίνησε η διαβούλευση για την Ο.Χ.Ε. της πόλης Κέρκυρας.  

Έως 31/12/2016  δεν έχει γίνει χρήση μέσων χρηματο-οικονομικής τεχνικής. 

Σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην υλοποίηση του ΠΕΠ διαφαίνεται ήδη από το 4ο 

τρίμηνο του 2016, με την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του μεγαλύτερου μέρους του 

Προγράμματος και της ένταξης σημαντικού μέρους των έργων «phasing» και των 

«μεταφερόμενων» έργων από την περίοδο 2007-2013. 

Μέτρα που ελήφθησαν για το στόχο αυτό αποτελούν: 

-η ταχεία εξέλιξη και ολοκλήρωση των απαραίτητων για την εξειδίκευση, διαβουλεύσεων 

και η χρησιμοποίηση της Γραπτής Διαδικασίας για την ταχύτερη έγκρισή τους από την 

ΕπΠα. 

-η ενεργοποίηση (με  έκδοση Προσκλήσεων) στο πλαίσιο του σχεδιασμού  που ενέκρινε η 

ΕπΠα τον 11/2016. 

-η ενημέρωση και έγκαιρη προετοιμασία Δικαιούχων, ιδιαίτερα για τα έργα «phasing» 

και τα «μεταφερόμενα» έργα από την περίοδο 2007-2013. 
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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 Ενίσχυση της 

περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 

ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας & των ΤΠΕ 

Έως 31/12/2016 εγκρίθηκε από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του 95% της δημόσιας δαπάνης των Επ. 

Προτεραιοτήτων του Α.Π. (ήτοι 22.537.578,00€) και υπολείπεται η εξειδίκευση μέρους (1.182.000,85€) της Ε.Π. 

2c. 

Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση με 1.700.000,00€ (Δ.Δ.), τον 12/2016 

Η βασική αιρεσιμότητα για την «RIS» έχει εκπληρωθεί. Εντός του 2016 συνεχίστηκε η διαδικασία της 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» με εστίαση σε βασικά προϊόντα  και υπηρεσίες της ΠΙΝ (αγροδιατροφή, 

τουρισμός, δημιουργική οικονομία). 

Αναγκαία η αποσαφήνιση επιμέρους ζητημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Θ.Σ. -1- (π.χ. ΕΦΔ για 

δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας) 

 

2 Προστασία του 

Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

Έως 31/12/2016 εγκρίθηκε από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου των Επ. Προτεραιοτήτων, ήτοι  

89.207.400,00€ (100,0% Δ.Δ.) του Α.Π. 

Τα στοιχεία ενεργοποίησης του Α.Π. -2- έχουν ως εξής: 

Προκλήσεις: Δώδεκα (12) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 47.007.585,00€  (εκ των οποίων εντός του 2016 : Δέκα (10) 

συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 44.635.585,00€ )  

Εντάξεις:Τέσσερεις (4) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 15.729.541,55 € (εντός του 2016) 

Νομικές Δεσμεύσεις:15.035.140,69€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων» και “phasing”) 

Πληρωμές:5.518.754,97€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων» και “phasing”)) 

 

Βασική αιρεσιμότητα που αφορούσε στην έγκριση του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων  έχει εκπληρωθεί.  

Εντός του 2016 συνεχίστηκε η διαδικασία διαβούλευσης (Επιτελικές Δομές και ΠΕΑΣ) για την ενεργοποίηση του 

συνόλου των Θ.Σ. Άξονα, με έγκριση από την ΕπΠα. Προς επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών έγινε χρήση 

της Γραπτής Διαδικασίας. 

Σημαντικό  ζήτημα που επιλύθηκε με σχετική απόφαση της ΕπΠα. αφορούσε το μέρος της ΕπΠροτ. 6c για τη 
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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 

δράση «Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας»). 

 

3 Ενίσχυση υποδομών 

μεταφορών 

Έως 31/12/2016 εγκρίθηκε από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου των Επ. Προτεραιοτήτων, ήτοι  

35.294.230,00€ (100,0%  της Δ.Δ.) του Α.Π. 

 

Τα στοιχεία ενεργοποίησης του Α.Π. -3- έχουν ως εξής: 

Προκλήσεις: Τρεις (3) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 15.500.000,00€ (εκ των οποίων εντός του 2016: Δύο (2) συνολικού 

Π/Υ Δ.Δ. 5.500.000,00€) 

Εντάξεις: Δύο (2) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 13.727.237,15 € (εντός του 2016) 

Νομικές Δεσμεύσεις:3.919.011,69€  (εντός του 2016) 

Πληρωμές: 0,00€ 

 

Ο σχεδιασμός είναι ευθυγραμμισμένος με το ΣΠΕΜ. 

Εντός του 2016 συνεχίστηκε η διαδικασία διαβούλευσης Επιτελικές Δομές και ΠΕΑΣ) για την ενεργοποίηση του 

συνόλου των ΕπΠροτ. του  Θ.Σ. του Άξονα, με έγκριση από την ΕπΠα. Προς επιτάχυνση των σχετικών 

διαδικασιών έγινε χρήση της Γραπτής Διαδικασίας. 

 

4 Ενίσχυση υποδομών 

εκπαίδευσης, υγείας και 

πρόνοιας 

Έως 31/12/2016  εγκρίθηκε από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου των ΕπΠροτ. του Α.Π. Συγκεκριμένα 

έχει εξειδικευτεί ποσό 42.618.348,75 € (Δ.Δ.), ήτοι 100,0% του Α.Π. 

 

Η δε ενεργοποίηση (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Ν.Δ., Πληρωμές) έχει ως εξής: 

Προκλήσεις:  Έξη (6) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 53.560.981,00€ (εκ των οποίων εντός του 2016: Τρεις (3) συνολικού 

Π/Υ Δ.Δ. 22.500.000,00€ ) 

Εντάξεις: Οκτώ (8) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 35.342.388,14 € (εντός του 2016) 

Νομικές Δεσμεύσεις:31.038.071,36€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων») 

Πληρωμές:10.050.636.05€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων») 
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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 

Οι παραπάνω Προσκλήσεις αφορούν σε έργα «phasing» και «μεταφερόμενα» από την π.π. 2007-2013. 

 

Η δε σχετική πρόοδος αποτυπώνεται και στα δεδομένα των τιμών δεικτών εκροών:  

- Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (CO36):36.930, υλοποίηση 100% 

 

Για νέα έργα αποτελεί προϋπόθεση η χαρτογράφηση των υποδομών υγείας/πρόνοιας και εκπαίδευσης, που πρέπει 

να επισπευσθεί. Προς τούτο, βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης οι σχετικές διαδικασίες από την Περιφερειακή 

Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ενώ έχει υπάρξει σχετική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον 

τομέα υγείας-πρόνοιας. 

 

5 Κοινωνική ένταξη, 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας & των 

διακρίσεων 

 

Η βασική αιρεσιμότητα για την «ΠΕΣΚΕ» έχει εκπληρωθεί. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και η εκπόνηση 

μελέτης για τη διάγνωση των αναγκών αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο σχετικής αυτοδέσμευσης. 

Έως 31/12/2016 εγκρίθηκε από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του 41,9% της δημόσιας δαπάνης Επ. Προτερ. του 

Α.Π. (ήτοι 13.362.694,00€) και υπολείπεται η εξειδίκευση άλλων Επ. Προτερ. συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 

18.545.919,00€ (πρόκειται για μέρος των Επ.Πρ. 9i,9ii,9iii, 9iv και το σύνολο των Επ.Πρ. 9v, 9vi, 8i,8iii και 8v). 

 Η δε ενεργοποίηση (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Ν.Δ., Πληρωμές) έχει ως εξής: 

Προκλήσεις: Δεκατέσσερις (14) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 11.613.635,00€ (εκ των οποίων εντός του 2016: Δώδεκα 

(12) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 9.289.975,00€) 

Εντάξεις: Εικοσιτρείς (23) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 8.398.094,22 € (εκ των οποίων εντός του 2016: είκοσι 

(20) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 6.463.776,27€) 

Νομικές Δεσμεύσεις:4.765.434,71€ (εκ των οποίων εντός του 2016: 4.568.734,71€) 

Πληρωμές:2.162.034,36€ (εντός του 2016) 

Τέλος, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση δράσεων που 

άπτονται των EπΠροτ. 9ii (για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων), 9iii 

(περαιτέρω παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων) και 9iv (για παρεμβάσεις ενίσχυσης της 

πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες) με ανταλλαγή απόψεων με το 

Υπουργείο Εργασίας και τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης  με την Ε.Ε., καθώς και της 

διαδικασίας εξειδίκευσης και εκδόθηκαν οι σχετικές Προσκλήσεις. 
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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 

 

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Έως 31/12/2016  έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου του Α.Π. Συγκεκριμένα έχει 

εξειδικευτεί ποσό 3.578.242,00 € (Δ.Δ.), ήτοι 100,0% του Α.Π. 

Η δε ενεργοποίηση (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Ν.Δ., Πληρωμές) πραγματοποιήθηκε εντός του 2016 και έχει ως 

εξής: 

Προκλήσεις: Μία (1) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 3.578.242,00 €  

Εντάξεις: Έντεκα (11) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 804.014,00 € 

Νομικές Δεσμεύσεις:231.300,00€ 

Πληρωμές: 77.830,49€ 

 

7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Έως 31/12/2016  έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου του Α.Π. Συγκεκριμένα έχει 

εξειδικευτεί ποσό 598.286,00 € (Δ.Δ.), ήτοι 100,0% του Α.Π. 

Η δε ενεργοποίηση (Προσκλήσεις, Εντάξεις, Ν.Δ., Πληρωμές) πραγματοποιήθηκε εντός του 2015 και έχει ως 

εξής: 

Προκλήσεις: Μία (1) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 598.286,00 €  

Εντάξεις: Δύο (2) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 62.996,80 € 

Νομικές Δεσμεύσεις: 42.996,80€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων») 

Πληρωμές: 34.341,60€ (σωρευτικά έως 2016 λόγω «μεταφερόμενων» 
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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 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
νέων ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016, 

πλην της έκδοσης 

σχετικής Πρόσκλησης 
(12/2016) 

S CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 
απασχόλησης 

Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016, 
πλην της έκδοσης 

σχετικής Πρόσκλησης 

(12/2016) 

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Μετάβαση 55,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016, 

πλην της έκδοσης 
σχετικής Πρόσκλησης 

(12/2016) 

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 

πλήρους 
απασχόλησης 

Μετάβαση 55,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016, 
πλην της έκδοσης 

σχετικής Πρόσκλησης 

(12/2016) 

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

στικό 

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

F CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

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

S CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

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

F CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

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

S CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας  σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς 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 

T2601 Δημοσιεύσεις ερευνητών της 

Περιφέρειας 

Δημοσιεύσεις Μετάβαση 19,00 2010 49,00 26,00  Τα στοιχεία επίτευξης του δείκτη 

αντιστοιχούν στα έτη 2012 και 2013 με 
βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης - Άλλαξε η πηγή 

προέλευσης (σε "Metrics") με 
αντίστοιχη διόρθωση των τιμών 2014 

και 2015. 

 

Αναγνω
ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά 

T2601 Δημοσιεύσεις ερευνητών της 

Περιφέρειας 

17,00  23,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές 

επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας 

και ανάπτυξης 

ευρώ Μετάβαση 2.080.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές 
επενδύσεις που συνδυάζονται με 

δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας 
και ανάπτυξης 

ευρώ Μετάβαση 2.080.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

(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 0,00 0,00 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 CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα 

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

F CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές 

επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας 

και ανάπτυξης 

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

S CO27 Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές 
επενδύσεις που συνδυάζονται με 

δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας 
και ανάπτυξης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ 

 

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 

Τ2603 Δαπάνη των επιχειρήσεων για 

Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

ΠΙΝ) 

% Μετάβαση 0,12 2011 0,23   Η τιμή του 2015 αφορά το έτος 2013-

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δεν υπάρχουν 
νεότερα διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2603 Δαπάνη των επιχειρήσεων για 
Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

ΠΙΝ) 

0,25  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 Μετάβαση 15,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

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

F CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 CO28 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ 

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

Ειδικός στόχος 2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ 

 

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 

Τ2724 Επιχειρήσεις που διέθεσαν 

κεφάλαια για ΤΠΕ 

% Μετάβαση 34,10 2013 50,00   Έως την ημερομηνία υποβολής της 

Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2724 Επιχειρήσεις που διέθεσαν 
κεφάλαια για ΤΠΕ 

34,10  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Μετάβαση 80.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Μετάβαση 80.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

F Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές στους 

τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός 
– Περιβάλλον 

Αριθμός Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές στους 

τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός 
– Περιβάλλον 

Αριθμός Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

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

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

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

F Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές στους 

τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός 
– Περιβάλλον 

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

S Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές στους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωρι

στικό 

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

τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός 

– Περιβάλλον 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών  που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας  

 

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 

Τ2725 Πολίτες που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες 

% Μετάβαση 23,00 2013 44,80 38,00  Πηγή: Ετήσια Έρευνα EUROSTAT 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2725 Πολίτες που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για πρόσβαση σε 

δημόσιες υπηρεσίες 

35,00  39,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 Μετάβαση 115,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 115,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  75,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις  75,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 40,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 40,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Μετάβαση 72,50   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης 

Μετάβαση 72,50   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F Τ2703 Αριθμός Επιχειρηματικών 

συνεργατικών δικτύων 

Δίκτυα 

επιχειρήσεων 

Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 
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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 

S Τ2703 Αριθμός Επιχειρηματικών 
συνεργατικών δικτύων 

Δίκτυα 
επιχειρήσεων 

Μετάβαση 10,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

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

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

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

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

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

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

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

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

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

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

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

S CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

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

F Τ2703 Αριθμός Επιχειρηματικών 

συνεργατικών δικτύων 

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

S Τ2703 Αριθμός Επιχειρηματικών 
συνεργατικών δικτύων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης 

 

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 

T2607 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε 

τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης 

εκ. € Μετάβαση 296,70 2011 412,30 118,00  Έως την ημερομηνία υποβολής της 

Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. Χρησιμοποιήθηκαν τα 

προσωρινά στοιχεία των ετών 2013 & 
2014 αντίστοιχα από την χρονοσειρά 

"Ακαθάριστος σχηματισμός Παγίου 

Κεφαλαίου 2014" της ΕΛΣΤΑΤ 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

T2607 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε 

τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης 

96,00  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 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 Τ2704 Αριθμός δομών στήριξης 
επιχειρήσεων για παραγωγή 

καινοτομίας 

Δομή στήριξης 
καινοτομίας 

Μετάβαση 1,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S Τ2704 Αριθμός δομών στήριξης 

επιχειρήσεων για παραγωγή 
καινοτομίας 

Δομή στήριξης 

καινοτομίας 

Μετάβαση 1,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 Τ2704 Αριθμός δομών στήριξης 
επιχειρήσεων για παραγωγή 

καινοτομίας 

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

S Τ2704 Αριθμός δομών στήριξης 
επιχειρήσεων για παραγωγή 

καινοτομίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ 

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

Ειδικός στόχος 3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες 

 

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 

Τ2726 Αριθμός ΜΜΕ που 

υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 
καινοτομιών στους τομείς 

Περιφερειακής εξειδίκευσης 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 0,00 2013 15,00 0,00  Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με 

βάση την  υλοποίηση των σχετικών  
πράξεων 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2726 Αριθμός ΜΜΕ που 
υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 

καινοτομιών στους τομείς 
Περιφερειακής εξειδίκευσης 

0,00  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 Μετάβαση 275,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Μετάβαση 275,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Μετάβαση 1.039.350,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος Μετάβαση 1.039.350,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2 

Μετάβαση 234,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2 

Μετάβαση 234,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις 
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(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία 

ενεργειακής κατανάλωσης 

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

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 
της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

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

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων 

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

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου 

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

S CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες 

 

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 

Τ2727 Ετήσια κατανάλωση τελικής 

ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

ktoe/έτος Μετάβαση 11,71 2013 10,65   Έως την ημερομηνία υποβολής της 

Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

Τ2729 Ετήσια κατανάλωση τελικής 
ενέργειας στον τομέα της 

κατοικίας 

ktoe/έτος Μετάβαση 118,18 2013 111,33   Έως την ημερομηνία υποβολής της 
Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

 

Αναγνω
ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά 

Τ2727 Ετήσια κατανάλωση τελικής 

ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

    

Τ2729 Ετήσια κατανάλωση τελικής 
ενέργειας στον τομέα της 

κατοικίας 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

 

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 CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής 

πυροπροστασίας 

Άτομα Μετάβαση 115.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής 

πυροπροστασίας 

Άτομα Μετάβαση 115.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

F Τ2713 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου) 

άτομα Μετάβαση 30.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S Τ2713 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου) 

άτομα Μετάβαση 30.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 CO21 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής 

πυροπροστασίας 

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

S CO21 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 Τ2713 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου) 

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

S Τ2713 Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ειδικός στόχος 5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα 

πυρκαγιών 

 

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 

Τ2614 Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 

προστατεύονται 

% Μετάβαση 0,00 2013 0,00   Με βάση το Action Plan,  ο δείκτης 

μετατρέπεται σε "Έκταση καμένων 
δασικών εκτάσεων" με μονάδα 

μέτρησης "ha" και τιμή Βάσης 725,3 

(2012), ίδια Τιμή Στόχου 2013 και πηγή 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών". 

Τιμή 2016: 195,6 

Τ2730 Έκταση περιοχών για τις οποίες 
απαιτείται η αξιολόγηση και 

διαχείριση του κινδύνου 

πλημμυρών και η εφαρμογή 
μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Km2 Μετάβαση 140,00 2014 0,00 140,00  Με βάση το Action Plan, έως ότου 
υλοποιηθούν παρεμβάσεις, η ετήσια 

τιμή παραμένει ίση με την τιμή βάσης 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2614 Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 
προστατεύονται 

    

Τ2730 Έκταση περιοχών για τις οποίες 

απαιτείται η αξιολόγηση και 

διαχείριση του κινδύνου 

πλημμυρών και η εφαρμογή 

μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

140,00  140,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 Τ2628 Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 

φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 207.885,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S Τ2628 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 

φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 207.885,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 Τ2628 Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 

φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

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

S Τ2628 Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 

φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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

συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους 

 

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 

Τ2615 Ποσοστό πληθυσμού που 

ωφελείται από μέτρα πρόληψης 
και αντιμετώπισης καταστροφών 

% Μετάβαση 0,00 2013 100,00 0,00  Η ετήσια τιμή συνδέεται με την 

υλοποίηση παρεμβάσεων. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2615 Ποσοστό πληθυσμού που 
ωφελείται από μέτρα πρόληψης 

και αντιμετώπισης καταστροφών 

0,00  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Επενδυτική προτεραιότητα 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 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 T2706 Πληθυσμός που καλύπτεται από 
έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 3.341,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016, 

πλην της έκδοσης 2 

Προσκλήσεων 
(12/2016) ποσού 

4.000.000€ και 

260.000€ (ΔΔ) 
αντίστοιχα. 

S T2706 Πληθυσμός που καλύπτεται από 

έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 3.341,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016, 
πλην της έκδοσης 2 

Προσκλήσεων 

(12/2016) ποσού 
4.000.000€ και 

260.000€ (ΔΔ) 

αντίστοιχα. 

(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 T2706 Πληθυσμός που καλύπτεται από 

έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

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

S T2706 Πληθυσμός που καλύπτεται από 

έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Επενδυτική προτεραιότητα 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 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 6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών 

 

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 

Τ2731 Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων 

αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από 
την ταφή 

% Μετάβαση 10,00 2010 75,00   Έως την ημερομηνία υποβολής της 

Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2731 Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων 

αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από 

την ταφή 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 Μετάβαση 65.000,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  
Ε.Π  με την έκδοση 

νέων Προσκλήσεων 

για "υποδομές πόσιμου 
νερού" (11 & 12/2016) 

ποσού 1.982.000€ 

(Δ.Δ)  και 12.000.000€ 
(ΔΔ) αντίστοιχα, με 

ένταξη 1 πράξης εντός 
του 2016. 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα Μετάβαση 65.000,00   25.000,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 

νέων Προσκλήσεων 
για "υποδομές πόσιμου 

νερού" (11 & 12/2016) 

ποσού 1.982.000€ 
(Δ.Δ)  και 12.000.000€ 

(ΔΔ) αντίστοιχα, με 

ένταξη 1 πράξης εντός 
του 2016. 

F Τ2707 Μέτρα / Προγράμματα που 

υλοποιούνται για την κάλυψη 
των απαιτήσεων των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών απορροής 

Αριθμός Μετάβαση 16,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 
νέας Πρόσκλησης  για 

τη "διαχείριση 

υδάτων" (12/2016)   
ποσού 2.893.585€ 

(Δ.Δ) και εντάχθηκε 1 

πράξη εντός του  2016. 

S Τ2707 Μέτρα / Προγράμματα που 
υλοποιούνται για την κάλυψη 

των απαιτήσεων των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών απορροής 

Αριθμός Μετάβαση 16,00   1,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  
Ε.Π  με την έκδοση 

νέας Πρόσκλησης  για 

τη "διαχείριση 
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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 

υδάτων" (12/2016)   
ποσού 2.893.585€ 

(Δ.Δ) και εντάχθηκε 1 

πράξη εντός του  2016. 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

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

F Τ2707 Μέτρα / Προγράμματα που 

υλοποιούνται για την κάλυψη 

των απαιτήσεων των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών απορροής 

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

S Τ2707 Μέτρα / Προγράμματα που 

υλοποιούνται για την κάλυψη 

των απαιτήσεων των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών απορροής 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων 

 

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 

T2732 Διαρροές πόσιμου νερού % Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

36,00 2014 31,00   Έως την ημερομηνία υποβολής της 
Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

 

Αναγνω
ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά 

T2732 Διαρροές πόσιμου νερού     
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 Μετάβαση 8.000,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π 
εντός του 2016 με την 

έκδοση 3 

Προσκλήσεων για 
"προστασία & 

ανάδειξη στοιχείων 

κληρονομιάς" (11 και 
12/2016) με ποσά 

5.000.000€, 

8.000.000€ & 
2.000.000€ (ΔΔ) και 1 

Πρόσκλησης για 

"Προβολή φυσικών 
και πολιτιστικών 

πόρων" (12/2016) 

ποσού 2.000.000€ 
(ΔΔ), ενώ εντάχθηκε 1 

πράξη εντός του 2016. 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος Μετάβαση 8.000,00   400,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π 
εντός του 2016 με την 

έκδοση 3 

Προσκλήσεων για 
"προστασία & 

ανάδειξη στοιχείων 

κληρονομιάς" (11 και 
12/2016) με ποσά 

5.000.000€, 

8.000.000€ & 
2.000.000€ (ΔΔ) και 1 

Πρόσκλησης για 

"Προβολή φυσικών 
και πολιτιστικών 

πόρων" (12/2016) 

ποσού 2.000.000€ 
(ΔΔ), ενώ εντάχθηκε 1 
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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 

πράξη εντός του 2016. 

F T2708 Αριθμός πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών θεσμών που 

ενισχύονται 

Αριθμός Μετάβαση 20,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S T2708 Αριθμός πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών θεσμών που 

ενισχύονται 

Αριθμός Μετάβαση 20,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

F Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 
που βελτιώνονται 

Λιμένες Μετάβαση 1,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π 
εντός του 2016 με την 

έκδοση 1 Πρόσκλησης 

για "λιμενικές 
τουριστικές υποδομές" 

(12/2016) ποσού 

6.000.000€ (ΔΔ) και 
με την ένταξη 1 

Πράξης εντός του 

2016 

S Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 
που βελτιώνονται 

Λιμένες Μετάβαση 1,00   1,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π 
εντός του 2016 με την 

έκδοση 1 Πρόσκλησης 

για "λιμενικές 
τουριστικές υποδομές" 

(12/2016) ποσού 
6.000.000€ (ΔΔ) και 

με την ένταξη 1 

Πράξης εντός του 
2016 

(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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 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 T2708 Αριθμός πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών θεσμών που 
ενισχύονται 

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

S T2708 Αριθμός πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών θεσμών που 
ενισχύονται 

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

F Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 

που βελτιώνονται 

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

S Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 
που βελτιώνονται 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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

Ειδικός στόχος 6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου 

 

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 

Τ2733 Επισκεψιμότητα σε 

οργανωμένους χώρους ιστορικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Επισκέπτες / έτος Μετάβαση 243.882,00 2013 300.000,00 292.296,00  Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2733 Επισκεψιμότητα σε 

οργανωμένους χώρους ιστορικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

298.084,00  0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 Μετάβαση 75.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Εκτάρια Μετάβαση 75.000,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους 

 

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 

Τ2734 Προστατευόμενες Περιοχές 

(σύνολο περιοχών Natura 2000) 
με εργαλεία διαχείρισης 

% Μετάβαση 17,00 2014 56,00 17,00  Οι τιμές για τα έτη 2014,2015 και 2016 

αποτελούν επικαιροποιημένες μετρήσεις 
από την Πηγή. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2734 Προστατευόμενες Περιοχές 
(σύνολο περιοχών Natura 2000) 

με εργαλεία διαχείρισης 

17,00  17,00  
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 

Μετάβαση 15.200,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Μετάβαση 15.200,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

F CO39 Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή 
ανακαίνιση δημόσιων ή 

εμπορικών κτιρίων σε αστικές 

περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Μετάβαση 5.400,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016 

S CO39 Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή 

ανακαίνιση δημόσιων ή 

εμπορικών κτιρίων σε αστικές 
περιοχές 

Τετραγωνικά 

μέτρα 

Μετάβαση 5.400,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές 

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

F CO39 Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή 

ανακαίνιση δημόσιων ή 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) Αναγνωρι

στικό 

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

εμπορικών κτιρίων σε αστικές 

περιοχές 

S CO39 Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή 

ανακαίνιση δημόσιων ή 

εμπορικών κτιρίων σε αστικές 
περιοχές 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

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 6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας 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 

Τ2735 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά 
καταλύματα πλην κάμπινγκ 

Αριθμός Μετάβαση 7.723.344,00 2013 7.830.590,00   Για το 2016 και έως την ημερομηνία 
υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα πιστοποιημένα και 

επικαιροποιημένα στοιχεία. Τα 
τελευταία διαθέσιμα είναι του 2015 με 

βάση τα οποία επικαιροποιήθηκε η τιμή 

του έτους. 

 

Αναγνω
ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά 

Τ2735 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα πλην κάμπινγκ 

8.394.831,00  7.932.618,00  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

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 CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Μετάβαση 13,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 
Ε.Π εντός του 2016, 

πλην της έκδοσης 2 

Προσκλήσεων για 
"δράσεις οδικής 

ασφάλειας" (12/2016) 

ποσού 4.000.000€ και 
1.500.000€ αντίστοιχα. 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών 

χλμ. Μετάβαση 13,00   0,00 0,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκε η 

Ε.Π εντός του 2016, 
πλην της έκδοσης 2 

Προσκλήσεων για 

"δράσεις οδικής 
ασφάλειας" (12/2016) 

ποσού 4.000.000€ και 

1.500.000€ αντίστοιχα. 

(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 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

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 7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και  διασύνδεση του  μεταφορικού συστήματος 

διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο 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 

Τ2739 Μείωση χρονοαπόστασης οδού 
πρόσβασης αεροδρομίου 

Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη 

Λεπτά Μετάβαση 20,00 2013 5,00 20,00  Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με 
βάση την  υλοποίηση των σχετικών  

πράξεων 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2739 Μείωση χρονοαπόστασης οδού 
πρόσβασης αεροδρομίου 

Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη 

20,00  20,00  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

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 Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 

που βελτιώνονται 

Λιμένες Μετάβαση 2,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 

Πρόσκλησης για 
"υποδομές θαλάσσιων 

μεταφορών" (10/2015) 

ποσού 10.000.000€ 
(Δ.Δ), με την ένταξη 2 

Πράξεων εντός του 

2016. 

S Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 

που βελτιώνονται 

Λιμένες Μετάβαση 2,00   2,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 

Πρόσκλησης για 
"υποδομές θαλάσσιων 

μεταφορών" (10/2015) 

ποσού 10.000.000€ 
(Δ.Δ), με την ένταξη 2 

Πράξεων εντός του 

2016. 

(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 Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 

που βελτιώνονται 

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

S Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών 
που βελτιώνονται 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με 

τα 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 

Τ2623 Αριθμός επιβατών/έτος Αριθμός επιβατών Μετάβαση 1.790.195,00 2014 2.180.400,00   Έως την ημερομηνία υποβολής της 
Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία για το 2016. Με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

διορθώθηκαν οι τιμές για τα έτη 2015 
και 2014. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2623 Αριθμός επιβατών/έτος 2.332.632,00  2.473.056,00  
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

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 CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Μετάβαση 36.930,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 3 

Προσκλήσεων για 
"υποδομές υγείας" 

(11/2015, 6/2016 & 

11/2016) ποσού 
15.790.000€, 

20.000.000€ και 
1.000.000€ (Δ.Δ) 

αντίστοιχα, με την 

ένταξη 3 Πράξεων 
εντός του 2016. 

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Άτομα Μετάβαση 36.930,00   73.860,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 3 

Προσκλήσεων για 
"υποδομές υγείας" 

(11/2015, 6/2016 & 

11/2016) ποσού 
15.790.000€, 

20.000.000€ και 

1.000.000€ (Δ.Δ) 
αντίστοιχα, με την 

ένταξη 3 Πράξεων 

εντός του 2016. 

F Τ2710 Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 4.550,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 

Πρόσκλησης  για 
"υποδομές πρόνοιας" 

(10/2015) ποσού 

5.300.000€ (Δ.Δ), με 
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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 

την ένταξη 1 Πράξης 
εντός του 2016. 

S Τ2710 Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 
(ειδικός) 

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 4.550,00   4.550,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 
Πρόσκλησης  για 

"υποδομές πρόνοιας" 

(10/2015) ποσού 
5.300.000€ (Δ.Δ), με 

την ένταξη 1 Πράξης 

εντός του 2016. 

(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 CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

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

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

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

F Τ2710 Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

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

S Τ2710 Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

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.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες  υγείας   και πρόνοιας 

 

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 

Τ2737 Επισκέψεις  σε μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

Αριθμός Μετάβαση 321.310,00 2011 340.588,00   Έως την ημερομηνία υποβολής της 
Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα 

στοιχεία. 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2737 Επισκέψεις  σε μονάδες παροχής 

υπηρεσιών υγείας 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

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 Μετάβαση 1.200,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  
Ε.Π  με την έκδοση 2 

Προσκλήσεων για 

"υποδομές 
εκπαίδευσης" (10/2015 

&  6/2016) ποσού 

9.970.981 € και 
1.500.000€ (Δ.Δ) 

αντίστοιχα, με την 
ένταξη 4 Πράξεων 

εντός του 2016. 

S CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

Άτομα Μετάβαση 1.200,00   660,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 2 
Προσκλήσεων για 

"υποδομές 

εκπαίδευσης" (10/2015 
&  6/2016) ποσού 

9.970.981 € και 

1.500.000€ (Δ.Δ) 
αντίστοιχα, με την 

ένταξη 4 Πράξεων 

εντός του 2016. 

(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 0,00 0,00 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 CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

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 10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης 

 

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 

Τ2738 Μέσος αριθμός μαθητών ανά 

σχολική δομή 

Αριθμός Μετάβαση 125,80 2013 122,70   Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

αφορούν στο σχολικό έτος 2014-2015 
και καταγράφονται στο έτος 2015 

(επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 

Ποιοτικά 

Τ2738 Μέσος αριθμός μαθητών ανά 

σχολική δομή 

124,70    
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 126,00 60,00 66,00 0,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Μετάβαση       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 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 

συμμετέχουν σε 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 

αποκτούν εξειδίκευση, ή 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

 

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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση 320,00 143,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    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) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 2) 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   



 

EL 67   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Τ2711 Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 35,00 17,00 18,00 0,00 0,00 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 

Τ2711 Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 189,00 91,00 98,00 0,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       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 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

EL 71   EL 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

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 

Μετάβαση 210,00 101,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Μετάβαση    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 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

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 

 



 

EL 76   EL 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Μετάβαση       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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός 60,00 29,00 31,00 0,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Αναγνω

ριστικό 

Δείκτης Κατηγορία 

περιφέρειας 

2015 2014 

   Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

τους 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

Τ2635 Επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 9,00   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  

Τ2635 Επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση 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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 60,00 28,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    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 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση 10,00   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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       6,00 0,00 6,00    0,00 6,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       40,00 1,00 39,00    0,00 39,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       72,00 0,00 72,00    0,00 72,00 

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 

Μετάβαση       49,00 0,00 49,00    0,00 49,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 1,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

Τ2636 Μειονεκτούντα 

άτομα που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση / 

κατάρτιση, που 

αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 

αυτοαπασχόλησης, 

εντός έξη μηνών από 

τη λήξη συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 400,00 150,00 250,00 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  

Τ2636 Μειονεκτούντα 

άτομα που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση / 

κατάρτιση, που 

αποκτούν 

εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένη

ς της 
αυτοαπασχόλησης, 

εντός έξη μηνών από 

τη λήξη συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    507,00 0,00 507,00    286,00 0,00 286,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    219,00 0,00 219,00    117,00 0,00 117,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    29,00 0,00 29,00    12,00 0,00 12,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    28,00 0,00 28,00    11,00 0,00 11,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    904,00 5,00 899,00    491,00 2,00 489,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    28,00 0,00 28,00    10,00 0,00 10,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    202,00 3,00 199,00    108,00 1,00 107,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    894,00 2,00 892,00    493,00 1,00 492,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    339,00 0,00 339,00    184,00 0,00 184,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    77,00 0,00 77,00    35,00 0,00 35,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    67,00 0,00 67,00    35,00 0,00 35,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    142,00 4,00 138,00    70,00 2,00 68,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Μετάβαση    298,00 0,00 298,00    172,00 0,00 172,00 
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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 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    29,00 0,00 29,00    16,00 0,00 16,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    2,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     1.440,00      789,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Μετάβαση 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 413,00 3,00 410,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 94,00 2,00 92,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας Μετάβαση 401,00 1,00 400,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 72,00 2,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 1,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  651,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση Συμμετέχοντες 600,00 288,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2630 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 1.700,00 83,00 1.617,00 1.440,00 5,00 1.435,00 0,85 0,06 0,89 789,00 2,00 787,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2630 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 

Μετάβαση 651,00 3,00 648,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση   Αριθμός 70,00 34,00 36,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Μετάβαση       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 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση 350,00 168,00 182,00 0,00 0,00 0,00 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 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       7,00 0,00 7,00    0,00 7,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

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

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

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

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 

Μετάβαση   Αριθμός 79,00 38,00 41,00 6,00 0,00 6,00 0,08 0,00 0,15 0,00 6,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Μετάβαση       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 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

Τ2626 Γυναικείος 

πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

δομές που 

υποστηρίζουν 

γυναίκες που 

αποτελούν θύματα 

βίας 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 10.768.900,00 0,00 10.768.900,00 0,02  0,02 191.454,00 0,00 191.454,00 95.727,00  95.727,00  

 

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  

Τ2626 Γυναικείος 

πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

δομές που 

υποστηρίζουν 

γυναίκες που 

αποτελούν θύματα 

βίας 

Μετάβαση 95.727,00 0,00 95.727,00 95.727,00 0,00 95.727,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    16,00 0,00 16,00    6,00 0,00 6,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    13,00 0,00 13,00    3,00 0,00 3,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    23,00 0,00 23,00    12,00 0,00 12,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    22,00 0,00 22,00    11,00 0,00 11,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    28,00 0,00 28,00    11,00 0,00 11,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    10,00 0,00 10,00    5,00 0,00 5,00 

CO08 άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    8,00 0,00 8,00    4,00 0,00 4,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    26,00 0,00 26,00    13,00 0,00 13,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    27,00 0,00 27,00    13,00 0,00 13,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    8,00 0,00 8,00    3,00 0,00 3,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    11,00 0,00 11,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

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

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    15,00 0,00 15,00    5,00 0,00 5,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    27,00 0,00 27,00    11,00 0,00 11,00 
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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 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 450,00 216,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    7,00 0,00 7,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    2,00      1,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    2,00      1,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    0,00      0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων     67,00      29,00   

 

Αναγν

ωριστι

κό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

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

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 5,00 0,00 5,00 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 

Μετάβαση 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

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

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

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

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 1,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 1,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  38,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Τ2631 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ατόμων με 
αναπηρία 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 170,00 82,00 88,00 67,00 0,00 67,00 0,39 0,00 0,76 29,00 0,00 29,00 

Τ2714 Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας με 

θύματα γυναίκες 

Μετάβαση Ενέργειες πρόληψης 
και καταπολέμησης 

της βίας με θύματα 

γυνα 

5,00   3,00 0,00 0,00 0,60   0,00 0,00 0,00 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ2631 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ατόμων με 
αναπηρία 

Μετάβαση 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2714 Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας με 

θύματα γυναίκες 

Μετάβαση 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση   Αριθμός 660,00 317,00 343,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

Τ2632 Ποσοστό κάλυψης 

μέσω δράσεων του 

health Safety Net επί 

του γενικού συνόλου 

των πολιτών που 

διαβιούν κάτω από το 

όριο της φτώχειας 

και δεν έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη 

Μετάβαση Αναλογί

α 

  Αναλογία 22,00% 10,00 12,00    % % % 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  

Τ2632 Ποσοστό κάλυψης 

μέσω δράσεων του 

health Safety Net επί 

του γενικού συνόλου 

των πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το 

όριο της φτώχειας 

και δεν έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη 

Μετάβαση % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Μετάβαση    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 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση Συμμετέχοντες 5.600,00 2.688,00 2.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2633 Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 13.000,00 6.240,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2634 Μειονεκτούντα άτομα  που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας ηλικιωμένων και 

λοιπών ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 500,00 240,00 260,00 0,00 0,00 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 

Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2633 Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τ2634 Μειονεκτούντα άτομα  που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας ηλικιωμένων και 

λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

Τ2637 Κοινωνικές 

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση Αριθμός   Αριθμός 18,00   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  

Τ2637 Κοινωνικές 

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Μετάβαση 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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

Μετάβαση    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 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση 20,00   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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση   Αριθμός 30,00 14,00 16,00 0,00 0,00 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 

Μετάβαση       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη Μετάβαση       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 

CR08 συμμετέχοντες ηλικίας άνω 

των 54 ετών που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση       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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν 

εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Μετάβαση 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 

CR07 συμμετέχοντες με βελτιωμένη 

κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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  

 

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 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 

μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 

συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

Μετάβαση    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 

όπως οι Ρομ) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

Μετάβαση    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση    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 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη 

βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο 

των γυναικών στην απασχόληση 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση    0,00      0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Μετάβαση    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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 άνω των 54 ετών Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5 έως 8) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 άτομα από αγροτικές περιοχές Μετάβαση 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 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO21 αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη 

συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών 

στην απασχόληση 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Μετάβαση 0,00   0,00   

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

Μετάβαση 0,00   0,00   

 Γενικό σύνολο συμμετεχόντων  0,00   0,00   
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Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων 

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 

Τ2718 Κάτοικοι των μικρών νησιών και 

απομακρυσμένων περιοχών που 
ωφελούνται από ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης 

Μετάβαση Συμμετέχοντες 300,00 144,00 156,00 0,00 0,00 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 

Τ2718 Κάτοικοι των μικρών νησιών και 

απομακρυσμένων περιοχών που 
ωφελούνται από ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης 

Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 

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 6 - Τεχνική Βοήθεια 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 Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Υποστηρικτικά 
εργαλεία 

 15,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  
Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 

"Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 
με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 

2016. 

S Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 

οργάνωση της διαχείρισης που 

δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Υποστηρικτικά 

εργαλεία 

 15,00   4,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 
"Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 
3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 

με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 
2016. 

F Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών 

Σχεδίων Δράσης 

Επικοινωνιακά 

Σχέδια Δράσης 

 5,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 
"Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 
3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 

με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 
2016. 

S Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών 

Σχεδίων Δράσης 

Επικοινωνιακά 

Σχέδια Δράσης 

 5,00   1,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 
Πρόσκλησης για 
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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 

"Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 
με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 

2016. 

F Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός  30,00   1,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 
"Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 

με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 
2016. 

S Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός  30,00   8,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 
"Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 2014-2020» 
(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 

με την ένταξη 11 
Πράξεων εντός του 

2016. 

F Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται 

Δικαιούχοι  12,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  

Ε.Π  με την έκδοση 1 
Πρόσκλησης για 

"Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 2014-2020» 
(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 

με την ένταξη 11 
Πράξεων εντός του 

2016. 

S Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιούχοι  12,00   0,00 0,00 0,00 Ενεργοποιήθηκε  η  
Ε.Π  με την έκδοση 1 

Πρόσκλησης για 

"Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ 2014-2020» 

(3/2016) ποσού 

3.578.241,0€ (Δ.Δ) , 
με την ένταξη 11 

Πράξεων εντός του 

2016. 
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(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 Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 

οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

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

S Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 
οργάνωση της διαχείρισης που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

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

F Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών 

Σχεδίων Δράσης 

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

S Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών 

Σχεδίων Δράσης 

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

F Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

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

S Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

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

F Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

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

S Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια 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 7 - Τεχνική Βοήθεια 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 

Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 

οργάνωση της διαχείρισης που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

 Υποστηρικτικά 

εργαλεία 

5,00            

Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης 

 Επικοινωνιακά Σχέδια 
Δράσης 

5,00            

Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

 Αριθμός 20,00            

Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

 Δικαιούχοι 8,00            

 

Αναγνωριστ

ικό 

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014 

   Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την 

οργάνωση της διαχείρισης που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

       

Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων 

Δράσης 

       

Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

       

Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται 
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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 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

0 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

0 

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

0 
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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 Μετάβαση 0,00      

1 I Κ201θ Ενταγμένα έργα 

ενισχύσεων ΜΜΕ 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

1 I Κ201ι Ενταγμένα έργα 

ενίσχυσης 

καινοτόμων νεανικών 

επιχειρήσεων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

1 I Κ201κ Ενταγμένα έργα 

ψηφιακών 

εφαρμογών 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

1 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

1 O CO05 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

στήριξη 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

1 O Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές 

στους τομείς 

Τουρισμός – 

Πολιτισμός – 

Περιβάλλον 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 5.518.754,97      

2 I Κ201ε Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00      

2 I Κ201ζ Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 I Κ201η Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 I Κ201σ Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης 

οικοσυστημάτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O CO23 Φύση και 

βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων 

που λαμβάνουν 

Hectares ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      
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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 

ενίσχυση για να 

αποκτήσουν 

καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

2 O CO31 Ενεργειακή απόδοση: 

Αριθμός νοικοκυριών 

που κατατάσσονται 

σε καλύτερη 

κατηγορία 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων 

χώρων σε αστικές 

περιοχές 

Square metres ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O T2706 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O T2708 Αριθμός πολιτιστικών 

και καλλιτεχνικών 

θεσμών που 

ενισχύονται 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

2 O Τ2628 Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα 

πρόληψης και 

διαχείρισης φυσικών 

και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

3 I Κ206γ Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

οδικων έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένω

ν ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 10.050.636,05      

4 I Κ206δ Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

υποδομών παιδικής 

φροντίδας ή 

εκπαίδευσης 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 4,00      

4 I Κ206ε Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

υπηρεσιών πρόνοιας 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00      

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      
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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 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

4 O Τ2710 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00      

5 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΚΤ Μετάβαση 2.162.034,36      

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 523,00 0,00 523,00 292,00 0,00 292,00 

5 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Μετάβαση    0,00   

5 O Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 O Τ2630 Μειονεκτούντα άτομα 

που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας ανήλικων 

τέκνων 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 1.440,00 5,00 1.435,00 789,00 2,00 787,00 

5 O Τ2634 Μειονεκτούντα άτομα  

που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας 

ηλικιωμένων και 

λοιπών ατόμων που 

χρήζουν βοήθειας 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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 Μετάβαση 0,00 0,00  

1 I Κ201

θ 

Ενταγμένα έργα 

ενισχύσεων ΜΜΕ 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 I Κ201

ι 

Ενταγμένα έργα 

ενίσχυσης 

καινοτόμων 

νεανικών 

επιχειρήσεων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 I Κ201 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 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 

κ ψηφιακών 

εφαρμογών 

1 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 O CO05 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

στήριξη 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

1 O Τ270

1 

Ψηφιακές εφαρμογές 

στους τομείς 

Τουρισμός – 

Πολιτισμός – 

Περιβάλλον 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 I Κ201

ε 

Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 I Κ201

ζ 

Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 I Κ201

η 

Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 I Κ201

σ 

Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης 

οικοσυστημάτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O CO18 Ύδρευση: 

Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O CO23 Φύση και 

βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια 

οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

για να αποκτήσουν 

καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Hectares ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O CO31 Ενεργειακή 

απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που 

κατατάσσονται σε 

καλύτερη κατηγορία 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων 

Square metres ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 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 

χώρων σε αστικές 

περιοχές 

2 O T270

6 

Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O T270

8 

Αριθμός 

πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών 

θεσμών που 

ενισχύονται 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

2 O Τ262

8 

Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα 

πρόληψης και 

διαχείρισης φυσικών 

και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

3 I Κ206

γ 

Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

οδικων έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένω

ν ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00  

4 I Κ206

δ 

Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

έργων υποδομών 

παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3,00 3,00 Εκ των οποίων 2 Συμβάσεις έχουν υπογραφεί πριν από το 2014 ("μεταφερόμενα" έργα) 

4 I Κ206

ε 

Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

έργων υπηρεσιών 

πρόνοιας 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00 1,00  

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 

4 O Τ271

0 

Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00 Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 

5 F F100 Ποσό Ευρώ ΕΚΤ Μετάβαση    
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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 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 231,00 0,00  

5 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Μετάβαση    

5 O Τ262

9 

Μειονεκτούντα 

άτομα 

Συμμετέχοντε

ς 

ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00  

5 O Τ263

0 

Μειονεκτούντα 

άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας 

ανήλικων τέκνων 

Συμμετέχοντε

ς 

ΕΚΤ Μετάβαση 651,00 0,00  

5 O Τ263

4 

Μειονεκτούντα 

άτομα  που έχουν 

την ευθύνη 

φροντίδας 

ηλικιωμένων και 

λοιπών ατόμων που 

χρήζουν βοήθειας 

Συμμετέχοντε

ς 

ΕΚΤ Μετάβαση 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 Μετάβαση 6.437.500   23.719.579,00   

1 I Κ201θ Ενταγμένα έργα 

ενισχύσεων ΜΜΕ 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 25      

1 I Κ201ι Ενταγμένα έργα 

ενίσχυσης 

καινοτόμων νεανικών 

επιχειρήσεων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 8      

1 I Κ201κ Ενταγμένα έργα 

ψηφιακών 

εφαρμογών 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3      

1 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση    75,00   

1 O CO05 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   25,00   
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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 

νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

στήριξη 

1 O Τ2701 Ψηφιακές εφαρμογές 

στους τομείς 

Τουρισμός – 

Πολιτισμός – 

Περιβάλλον 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   10,00   

2 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 17.000.000   89.207.400,00   

2 I Κ201ε Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2      

2 I Κ201ζ Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2      

2 I Κ201η Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2      

2 I Κ201σ Ενταγμένα έργα 

διαχείρισης 

οικοσυστημάτων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 5      

2 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   65.000,00   

2 O CO23 Φύση και 

βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να 

αποκτήσουν 

καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

Hectares ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   75.000,00   

2 O CO31 Ενεργειακή απόδοση: 

Αριθμός νοικοκυριών 

που κατατάσσονται 

σε καλύτερη 

κατηγορία 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση 100   275,00   

2 O CO38 Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή 

ανάπλαση υπαίθριων 

χώρων σε αστικές 

περιοχές 

Square metres ΕΤΠΑ Μετάβαση 3.000   15.200,00   

2 O T2706 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   3.341,00   

2 O T2708 Αριθμός πολιτιστικών 

και καλλιτεχνικών 

θεσμών που 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 7   20,00   
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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 

ενισχύονται 

2 O Τ2628 Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα 

πρόληψης και 

διαχείρισης φυσικών 

και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση    207.855,00   

3 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 12625000   35.294.230,00   

3 I Κ206γ Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

οδικων έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2      

3 O CO14 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένω

ν ή αναβαθμισμένων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   13,00   

4 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 13000000   42.618.349,00   

4 I Κ206δ Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

υποδομών παιδικής 

φροντίδας ή 

εκπαίδευσης 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3      

4 I Κ206ε Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

υπηρεσιών πρόνοιας 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 1      

4 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   1.200,00   

4 O Τ2710 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες πρόνοιας 

(ειδικός) 

Φυσικά 

πρόσωπα 

ΕΤΠΑ Μετάβαση 0   4.550,00   

5 F F100 Ποσό 

πιστοποιημένων 

δαπανών 

Ευρώ ΕΚΤ Μετάβαση 10.375.000,00   31.908.613,00   

5 O CO01 άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των μακροχρόνια 

ανέργων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 250 112 138 530,00 237,00 293,00 

5 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

Number ΕΚΤ Μετάβαση 10 5 5 20,00 10,00 10,00 
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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 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

5 O Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 2500 1200 1300 6.200,00 2.976,00 3.224,00 

5 O Τ2630 Μειονεκτούντα άτομα 

που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας ανήλικων 

τέκνων 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 1180 58 1122 1.700,00 83,00 1.617,00 

5 O Τ2634 Μειονεκτούντα άτομα  

που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας 

ηλικιωμένων και 

λοιπών ατόμων που 

χρήζουν βοήθειας 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 347 167 180 500,00 260,00 240,00 
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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 Μετάβαση Δημόσια 23.719.579,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 89.207.400,00 80,00 15.729.541,55 17,63% 15.729.541,55 5.518.754,97 6,19% 4 

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 35.294.230,00 80,00 13.727.237,15 38,89% 13.727.237,15 0,00 0,00% 2 

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 42.618.349,00 80,00 35.342.388,14 82,93% 35.342.388,14 10.050.636,05 23,58% 8 

5 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 31.908.613,00 80,00 8.398.094,27 26,32% 8.398.094,27 2.162.034,36 6,78% 23 

6 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 3.578.242,00 80,00 804.014,00 22,47% 804.014,00 77.830,50 2,18% 11 

7 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 598.287,00 80,00 62.996,80 10,53% 62.996,80 34.341,60 5,74% 2 

Σύνολο ΕΤΠ

Α 

Μετάβαση  194.417.800,00 80,00 65.603.180,84 33,74% 65.603.180,84 15.647.221,52 8,05% 25 

Σύνολο ΕΚΤ Μετάβαση  32.506.900,00 80,00 8.461.091,07 26,03% 8.461.091,07 2.196.375,96 6,76% 25 

Γενικό 

σύνολο 

   226.924.700,00 80,00 74.064.271,91 32,64% 74.064.271,91 17.843.597,48 7,86% 50 
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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  



 

EL 149   EL 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

6 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

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  

6 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. 

 

Στην διάρκεια του 2016 δεν υποβλήθηκαν Εκθέσεις Αξιολογήσεων του ΠΕΠ Ιονίων 

Νήσων 2014-2020. 

 

 



 

EL 153  EL 

 

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 

 

1.Αιρεσιμότητες – αυτοδεσμεύσεις: η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των αιρεσιμοτήτων 

και αυτοδεσμεύσεων, καθώς και λοιπών προϋποθέσεων που αφορούν στην επιλογή των 

πράξεων επιβαρύνουν με καθυστερήσεις την υλοποίηση. 

Στο τέλος του 2016, εκκρεμότητες που σχετίζονται με αιρεσιμότητες και  που 

επηρεάζουν άμεσα την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ έχουν να κάνουν με: 

- το «Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη»(κατατέθηκε 12/2016) 

-ελάχιστες απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

-τιμολογιακή πολιτική για το νερό & έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής 

ενώ 

-τον 12/2016 εκπληρώθηκε η αιρεσιμότητα για τον ΠΕΣΔΑ 

Στο τέλος του 2016, εκκρεμότητες που σχετίζονται με αυτοδεσμεύσεις, που επηρεάζουν 

άμεσα την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ, είναι οι κάτωθι: 

Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών εκπαίδευσης: ήδη από τον 10/2016 εισήλθε 

στην τελική της φάση η εν λόγω χαρτογράφηση από τις κατά τόπους Περιφερειακές 

Δ/νσεις Εκπαίδευσης υπό τον γενικό συντονισμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ). Με βάση 

την συνεργασία με την Επιτελική Δομή, εκτιμάται ότι η χαρτογράφηση θα έχει 

ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2017. 

Παρότι η χαρτογράφηση είναι γενική, η καθυστέρηση επηρεάζει κυρίως τις εντάξεις 

νέων έργων 

Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών υγείας: ήδη από τη φάση εκπόνησης του ΠΕΠ 

(2014) είχε πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση αναγκών με την ευθύνη του Υπουργείου 

Υγείας, η οποία ενδεχομένως να χρήζει επικαιροποίησης. 

Παρότι η χαρτογράφηση είναι γενική, εντούτοις έχουν προχωρήσει με βάση την αρχική 

χαρτογράφηση οι εντάξεις έργων «phasing» και «μεταφερόμενων» έργων. 

Μελέτη αναγκών αγοράς εργασίας: η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση της 

εκπόνησής της. Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και έγκρισή της εντός 

του α’ εξαμήνου 2017 

2.Εξειδίκευση Δράσεων 
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Από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (06/2015) έως 12/2016, η 

Επ.Πα. έχει εγκρίνει συνολικά (μέσω 4 αποφάσεών της) την εξειδίκευση δράσεων 

(καθώς και τη μεθοδολογία - κριτήρια αξιολόγησης πράξεων) που αντιστοιχούν στο 

 91,3% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, δηλαδή τα 207,2 από τα 226,9 εκατ. 

€. 

Ειδικότερα, έχουν εξειδικευτεί στο σύνολό τους οι Άξονες Προτεραιότητας: 

ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΑΠ 3: Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών 

ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ, 

ενώ έχουν εξειδικευτεί μερικώς οι Άξονες Προτεραιότητας: 

ΑΠ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ (ποσοστό εξειδίκευσης 95,0%) 

ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της 

φτώχειας & των διακρίσεων (ποσοστό εξειδίκευσης 41,9%) 

Υστέρηση παρατηρείται στην εξειδίκευση του Α.Π. -5- η οποία σχετίζεται με τον 

εθνικό σχεδιασμό/συντονισμό της υλοποίησης επιμέρους πολιτικών (υγεία, κοινωνική 

οικονομία κλπ) 

3.Έκδοση Προσκλήσεων 

Ως συνέχεια της εξειδίκευσης των δράσεων του ΠΕΠ, η έκδοση Προσκλήσεων 

 αποτελεί την αφετηρία της ουσιαστικής ενεργοποίησης του Προγράμματος. Με βάση 

την απόφαση της Επ.Πα (11/2016) εντατικοποιήθηκε ήδη από το τελευταίο δίμηνο του 

2016 η έκδοση Προσκλήσεων με σκοπό την: 

-άμεση (εντός του 11/2016) έκδοση Προσκλήσεων για «μεταφερόμενα» και 

«τμηματοποιημένα» έργα 

-την έως το τέλος του 2016, έκδοση Προσκλήσεων για «νέα έργα» 

-την έκδοση πρόσθετων προσκλήσεων για «νέα έργα» εντός του α’ τριμήνου 2017. Γ 

ομάδα: το 1ο δίμηνο του 2017, έκδοση Προσκλήσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 

41.0 εκατ. € για «νέα έργα». Οι Προσκλήσεις της ομάδας αυτής απαιτούν πρόσθετη 

προετοιμασία (προτεραιοποίηση αναγκών  κλπ) 

Ο σχεδιασμός των δύο πρώτων φάσεων υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό και αυτό 

αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των Προσκλήσεων από 8 (με 45,7 εκατ. €) το 2015  σε 

38 (με 133,6 εκατ.€) το 2016 
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Όμως η συσσώρευση μεγάλου αριθμού Προσκλήσεων (που αναμένεται να αυξηθεί 

περεταίρω στις αρχές του 2017) εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό πράξεων 

προς αξιολόγηση, γεγονός που θα δημιουργήσει ενδεχομένως διαχειριστικό πρόβλημα 

στην ΕΔΑ, το οποίο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. 

4. Δικαιούχοι Πράξεων – ΕΦΔ: σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση των βασικών 

δυνητικών Δικαιούχων δράσεων του ΠΕΠ. Θα πρέπει να επισπευσθεί η εκπόνηση του 

Σχεδίου Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία για την προκήρυξη επιλογής ΕΦΔ για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (έχει 

προετοιμαστεί σχέδιο προκήρυξης, απομένει η τροποποίηση της Τεχνικής Βοήθειας και 

η ένταξη σχετικής πράξης στο ΠΕΠ). Η επιλογή ΕΦΔ επηρεάζει κυρίως τον Α.Π. -1-. 

5.Κανονιστικό πλαίσιο και Πλαίσιο Διαχείρισης: πολυπλοκότητα δημιουργούν οι 

αυξημένες απαιτήσεις και τα νέα θέματα που αναδεικνύονται συνεχώς και τα οποία 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι Δικαιούχοι, όσο και η Διαχειριστική Αρχή. Προς 

τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ενημερωτικές συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία 

και με Δικαιούχους, εκδίδονται οδηγοί εφαρμογής κλπ βοηθήματα 

6.Συντονισμός Στρατηγικών: το ΠΕΠ εμπλέκεται σε αρκετές Στρατηγικές 

(RIS,ΠΕΣΚΕ,AIRS,Αγροτικά κλπ), μερικές από τις οποίες αποτελούν δεσμευτικό 

πλαίσιο, προσθέτουν ενέργειες/προαπαιτούμενα και γενικά εντείνουν την 

πολυπλοκότητα. Οι δικτυώσεις που λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο δεν 

επαρκούν. Η τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές (κυρίως η Περιφερειακή) θα πρέπει να 

επιδιώξουν λόγω αρμοδιότητας αμεσότερη εμπλοκή, σύμφωνα και με προβλέψεις του 

ΠΕΠ. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τους Α.Π. -1- και -5-. 
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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. 

 

Λόγω του πρώιμου σταδίου της υλοποίησης η εκτίμηση όσον αφορά στις επιδόσεις 

γίνεται ως προς τους ενδιάμεσους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης και των 

υποχρεώσεων του Κανόνα Ν+3 για το 2018. Ακολουθούν οι εκτιμήσεις σε επίπεδο 

Α.Π.: 

-Ο Α.Π. -1- , παρότι έχει εξειδικευτεί σχεδόν στο σύνολό του, εμφανίζει πολύ μικρή 

πρόοδο εξαιτίας των ιδιαίτερων προπαρασκευαστικών ενεργειών («επιχειρηματική 

ανακάλυψη»), της ανάγκης επιλογής ΕΦΔ για δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας και της αιρεσιμότητας για την Ψηφιακή Στρατηγική. Εκτιμάται ότι 

θα επιτευχθούν οριακά οι ποιοτικοί (δείκτες) και ποσοτικοί (χρηματο-οικονομικά) 

στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης. 

-Στον Α.Π. -2-, παρότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη Προσκλήσεις για την «Ενεργειακή 

εξοικονόμηση» (λόγω αιρεσιμότητας) , τις «Αστικές Αναπλάσεις» (εντάσσονται σε 

ΟΧΕ για τις οποίες εκπονούνται οι Τοπικές Στρατηγικές), τους «Φυσικούς Κινδύνους» 

και την «Κλιματική Αλλαγή» (θα εκδοθούν εντός του α’τριμήνου του 2017) εκτιμάται 

ότι θα καλυφθεί ο χρηματο-οικονομικός στόχος, ενώ θα επιτευχθούν οριακά  οι 

ενδιάμεσοι δείκτες του Π.Ε. 

-Στον Α.Π. -3- παρά την ενεργοποίησή του σε μεγάλο βαθμό από πλευράς 

Προσκλήσεων, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί μεν ο ενδιάμεσος δείκτης, και οριακά ο 

χρηματο-οικονομικός στόχος του Π.Ε. 

-Ο Α.Π. -4- εμφανίζει σημαντική ενεργοποίηση (κυρίως λόγω «phasing» και 

«μεταφερόμενων» έργων) και εκτιμάται ότι θα καλυφθούν τόσο οι ποιοτικοί (δείκτες) 

όσο και οι ποσοτικοί στόχοι του Π.Ε. 

-Ο Α.Π. -5- εμφανίζει μέτρια ενεργοποίηση (τόσο σε εξειδίκευση, όσο και σε 

Προσκλήσεις κλπ), γεγονός που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τον συντονισμό της 

εξειδίκευσης επιμέρους πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, αλλά σχετικά σταθερό ρυθμό 

υλοποίησης λόγω της φύσης των ενταγμένων πράξεων. Εκτιμάται ότι θα καλυφθεί 

οριακά τόσο ο χρηματο-οικονομικός στόχος, όσο και οι ενδιάμεσοι δείκτες του Π.Ε. 

Συνοψίζοντας, εκτιμάται ότι με βάση την έως το τέλος του 2016 πορεία 

υλοποίησης του ΠΕΠ  οριακά εξασφαλίζεται η επίτευξη των ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων του Πλαισίου Επίδοσης (2018) 

Αντίθετα, όσον δε αφορά στον Κανόνα Ν+3 για το 2017 και το 2018, εκτιμάται ότι 

οι απαιτήσεις του θα καλυφθούν. 

Άμεσης υλοποίησης διορθωτικά μέτρα αφορούν κυρίως τους Α.Π. -1- (επιλογή ΕΦΔ 

και νέα Πρόσκληση για δράσεις  Έρευνας, αλλά και ΤΠΕ) και Α.Π. -5- (επιτάχυνση 

εξειδίκευσης και έναρξης υλοποίησης επιμέρους πολιτικών (απασχόληση, υγεία, 

κοινωνική οικονομία κλπ). Επίσης κρίνεται αναγκαία η άμεση ενίσχυση του 
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συστήματος αξιολόγησης των πράξεων από την ΕΥΔ. 
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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

ς ανάθεσης 

ΔΣ έργων, 

προμηθειώ

ν, 

υπηρεσιών 

(αριθ. 172 

ν. 

4281/2014

)– 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 προβλεπόμενων 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. 

1.

 Υποβολ

ή στην ΕΕ 

σχεδίου 

εφαρμογής 

του νέου 

συστήματο

ς 

προδικαστι

κής 

προστασία

ς 

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 

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

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. 
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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 

κής 

προστασία

ς (Ν. 

4281/14) -  

Βλ. 

ΣΔ(G4) 

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 

για τις 

Δημόσιες 

Συμβάσεις 

-  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

18 Απρ 

2016 

ΕΑΑΔΗΣΥ  

Υπουργείο. 

Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητ

ας 

Υπουργείο 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων  

 

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 

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.

 Υποβολ

ή 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. Έκδοση 

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 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 

5. Έκδοση 

κατευθυντ

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 

εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες 
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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 

νομοθεσίας της Ένωσης περί 

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

ΕΔΕΤ. 

δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών. 

ήριων 

οδηγιών/ 

ερμηνευτικ

ών 

εγκυκλίων: 

Μέρος  Β -  

Βλ. 

ΣΔ(G4) 

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. 

6.

 Προσδιο

ρισμός 

τευχών 

δημοπράτη

σης που θα 

τυποποιηθ

ούν: 

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 πρότυπων 

τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 

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 

προβλεπόμενων 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 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 

δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών. 

9.

 Υποβολ

ή στην ΕΕ 

σχεδίου 

εφαρμογής 

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 

Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η λειτουργία 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ολοκληρώνεται εντός του 

Ιουνίου 2017 βάσει οδικού χάρτη που 
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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. του νέου 

συστήματο

ς 

προδικαστι

κής 

προστασία

ς -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. 

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. 

1.

 Ολοκλήρ

ωση 

δράσεων 

παρ. 

2.7.1.3 του 

MoU: 4, 

5(i) (ii) 

(v), 6,7(iii) 

(iv) (v) & 

8 -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

31 Δεκ 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 - 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 

(Διασύνδε

ση 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 
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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 

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

ατος για Δ. 

Σ. για το 

2015 -  Βλ. 

ΣΔ(G4) 

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ  

ΕΚΔΔΑ 

Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου 

Υπουργείο. 

Υποδομών 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

 

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 

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 

Δημόσιες 

Συμβάσεις 

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 

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 . 
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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 

& 

σχετικών 

φορέων 

Βλ.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. 

4.

 Προσθή

κη στον 

«Δίαυλο» 

λειτουργία

ς  

ανταλλαγή

ς 

πληροφορι

ών/ καλών 

πρακτικών 

μεταξύ 

ΔΑ-  Βλ 

ΣΔ(G4) 

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. 

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/ 

φορέων 

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 

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. 

1.Διαμόρφ

ωση 

μηχανισμο

ύ  για 

ανάπτυξη 

και 

επικαιροπο

ίηση του 

Ενιαίου 

Συστήματο

ς Δεικτών. 

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 

ΜΟΝΑΔΑ Β’  

 

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 δι-υπηρεσιακής 

ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’ αριθμ. 

48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης 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 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

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. 

2.Διαμόρφ

ωση 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. 

3.Διαμόρφ

ωση 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 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 

έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 

στατιστικών δεδομένων οι οποίες 

4.Ανάπτυξ

η 

συστήματο

30 Μαρ 

2015 

ΕΥΣΕΚΤ σε 

συνεργασία με  

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 



 

EL 167   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 

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. 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 

προσδιορισμό των πόρων και των 

μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 

στατιστική επικύρωση. 

ς 

συλλογής/

αποθήκευσ

ης/αναφορ

άς/ 

μετάδοσης 

στοιχείων 

μεμονωμέν

ων 

συμμετοχώ

ν (ΕΚΤ) 

 

ΟΠΣ και ΕΥΘΥ 

 

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 

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. 

5.Κατάρτι

ση 

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 

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. 

6.Ενσωμάτ

ωση των 

ρυθμίσεων 

του 

Συστήματο

ς 

Παρακολο

ύθησης 

στο ΣΔΕ 

καθώς και 

στο νέο 

νόμο 

ΕΣΠΑ. 

30 Ιουν 

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 1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 7.Ανάπτυξ 30 Ιουν ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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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 

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. 

η 

μηχανισμο

ύ 

στατιστική

ς 

επικύρωση

ς και 

συνεργασί

ας της 

ΕΑΣ με 

φορείς που 

μπορούν 

να 

παρέχουν 

σχετικά 

στοιχεία 

δεικτών. 

2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 

ΜΟΝΑΔΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

σε συνεργασία με , 

την ΕΥΣΕΚΤ , τις 

Διαχειριστικές 

Αρχές των 

Προγραμμάτων και 

φορείς που 

παρέχουν 

στατιστικά 

στοιχεία 

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 

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. 

8.Ρυθμίσει

ς 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 αυτό-αξιολόγησης 

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 

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. 

9.Προσαρ

μογή του 

ΟΠΣ-

ΕΡΓΟΡΑ

ΜΑ στην 

ηλεκτρονι

κή 

αποθήκευσ

η 

δεδομένων 

δεικτών & 

αποστολή 

30 Απρ 

2016 

ΕΥ ΟΠΣ 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: 

• 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 
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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 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

στην ΕΕ. 

 

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. 

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. 

1.Αναβάθμ

ιση 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 

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. 

2.Ενσωμάτ

ωση στο 

ΣΔΕ και το 

νόμο 

ΕΣΠΑ, 

σχετικών 

ρυθμίσεων 

δημοσίευσ

ης-

σωρευτικώ

ν 

δεδομένων 

δεικτών. 

30 Απρ 

2016 

ΕΥΘΥ, σε 

συνεργασία με την 

ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδ

α Β’ 

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 

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 

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. 

3.Ρυθμίσει

ς 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. 
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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 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των 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. 

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. 

1.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. 

 

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. 

(Τ2614)- 

Έλλειψη 

στοιχείων 

για 

προσδιορι

σμό τιμών 

βάσης και 

στόχου 

30 Ιουν 

2015 

Ειδική Γραμματεία 

Δασών ΥΠΕΚΑ 

Δ/νση Δασών 

Περιφέρειας 

Δασικές Υπηρεσίες 

Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η κάλυψη ελλείψεων Δεικτών 

Αποτελέσματος του Σχεδίου Δράσης του ΠΕΠ 

Ι.Ν. 2014-2020 και αναρτήθηκε σχετική 

επιστολή με ΑΠ10506/EΥΣΣΑ 121/27-1-2017 

στην SFC (Ares(2017)2099947). 

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 

θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες. 

(Τ2728)- 

Έλλειψη 

στοιχείων 

για 

προσδιορι

σμό τιμών 

βάσης και 

στόχου, μη 

διαθέσιμη 

μεθοδολογ

30 Ιουν 

2015 

Συνεργασία της 

Διαχειριστικής 

Αρχής με την 

ΕΥΣΣΑΑΠ 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η κάλυψη ελλείψεων Δεικτών 

Αποτελέσματος του Σχεδίου Δράσης του ΠΕΠ 

Ι.Ν. 2014-2020 και αναρτήθηκε σχετική 

επιστολή με ΑΠ10506/EΥΣΣΑ 121/27-1-2017 

στην SFC (Ares(2017)2099947). 
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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 

παρακολούθηση της προόδου σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

ία και 

συχνότητα 

μέτρησης 

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. 

(Τ2730)- 

Έλλειψη 

τιμής 

στόχου και 

μεθοδολογ

ίας 

μέτρησης. 

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΔΑΤΩΝ 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η κάλυψη ελλείψεων Δεικτών 

Αποτελέσματος του Σχεδίου Δράσης του ΠΕΠ 

Ι.Ν. 2014-2020 και αναρτήθηκε σχετική 

επιστολή με ΑΠ10506/EΥΣΣΑ 121/27-1-2017 

στην SFC (Ares(2017)2099947). 

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 

επικαιροπο

ίησης ή 

εξειδίκευσ

ης  

εθνικών 

τιμών 

στόχου-

βάσης σε 

περιφερεια

κό επίπεδο 

 

31 Δεκ 2015 ΕΥΣΣΑΑΠ σε  

συνεργασία με τις 

Διαχειριστικές 

Αρχές των 

Προγραμμάτων και 

φορείς που τηρούν 

στατιστικά –

διοικητικά 

δεδομένα 

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 

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 

30 Απρ 

2015 

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 
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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 

σχέση με τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

στην 

SFC2014 

2014 με βάση τα όσα έχουν υλοποιηθεί στις 

δράσεις 1.1., 1.2 και 1.3 ανωτέρω. 

 

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. 

1.Ολοκλήρ

ωση 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 

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. 

1.Περιγρα

φή 

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. 

 

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 

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 

σύστημα δεικτών. 

2.Ανάπτυξ

η πλαισίου 

συλλογής 

δεδομένων 

για τη 

διενέργεια 

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.  



 

EL 173   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 

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. 

αξιολογήσ

εων 

επιπτώσεω

ν. 

Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 

μέθοδος ανάπτυξης του πλαισίου συλλογής 

δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων 

επιπτώσεων 
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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: 

1.Ενεργός 

συμμετοχή 

των 

ενδιαφερό

μενων 

μερών. 

31 Αυγ 2014 ΕΔΑ ΠΙΝ 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) 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. 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία: 

2.Επιλογή 

προτεραιοτ

ήτων 

ευφυούς 

εξειδίκευσ

ης 

30 Σεπ 2014 ΕΔΑ & Περιφέρεια 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) 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. 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία: 

3.Δομές 

και 

μηχανισμο

ί για την 

παρακολού

θηση της 

διαδικασία

ς της 

επιχειρημα

τικής 

ανακάλυψ

ης 

15 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια 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) 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 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία: 

4.Ολοκλήρ

ωση της 

στρατηγικ

ής 

ευφυούς 

εξειδίκευσ

ης σε 

περιφερεια

20 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια 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) 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 

αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 

συστημάτων έρευνας και καινοτομίας. 

κό επίπεδο  

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: 

5.Έγκριση 

περιφερεια

κής RIS 

 

28 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια Αριθ. Ναι   

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: 

6.Τελική 

διαμόρφω

ση εθνικής  

στρατηγικ

ής RIS3 

31 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) 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 καθώς 

και των 

αποτελεσμ

άτων της 

μελέτης 

και της 

swot 

analysis 

ανα τομέα 

και 

ενσωμάτω

ση τους 

31 Ιαν 2015 ΕΔΑ ΠΙΝ 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 

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 

15 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια 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 

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· 

1.

 Εξειδίκε

υση/ 

ιεράρχηση/

ποσοτικοπ

οίηση   

κατηγοριώ

ν 

παρεμβάσε

ων σε 

συνάρτηση 

με τα 

υποβληθέν

τα  Ε.Π. 

λαμβάνοντ

ας υπόψη 

τις RIS 

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 

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 

2.Επικαιρο

ποίηση 

31 Μαρ ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  



 

EL 177   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 

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. 

δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 

παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον 

πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 

θεματολογίου για την Ευρώπη· 

συστήματο

ς δεικτών 

κατάλληλ

ων για τη 

μέτρηση 

προόδου 

στο 

ανωτέρω 

1. 

2015 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 

δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 

περιλαμβάνει και διασυνοριακές 

πρωτοβουλίες. 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ. 

1.

 Θεσμοθέ

τηση 

κεντρικής 

δομής 

ενιαίου 

συντονισμ

ού 

πολιτικής 

και 

υλοποίηση

ς δράσεων 

ΤΠΕ 

31 Ιαν 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 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ. 

2.

 Ενσωμάτ

ωση των  

προτεινόμε

νων  

μέτρων 

31 Μαρ 

2015 

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ 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 

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. 

στο 

Σύστημα 

Διαχείριση

ς και 

Ελέγχου 

των ΕΠ 

2014 - 

2020 

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 

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. 

4.

 Θεσμοθέ

τηση 

απλοποιημ

ένου 

πλαισίου 

υλοποίηση

ς έργων 

ΤΠΕ στο 

σύνολο 

του 

κύκλου 

τους 

31 Μαρ 

2015 

ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  

Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 

23.03.2017. 

 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 

την προώθηση αποτελεσματικών από 

πλευράς κόστους βελτιώσεων της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την 

τελική χρήση και αποτελεσματικών 

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 

1. Έναρξη 

υλοποίηση

ς μελέτης 

30 Οκτ 2014 Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την 

επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο 
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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 

από πλευράς κόστους επενδύσεων 

στην ενεργειακή απόδοση κατά την 

κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. 

2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 

Υπηρεσία 

Επιθεωρητών 

Ενέργειας 

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 

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· 

2.

 Εκπόνησ

η 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 

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· 

3.

 Αποστολ

ή 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· 

4.

 Τροποπο

ίηση 

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 

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 

1.Ανάθεση 

Μελέτης 

24 Ιουν 

2014 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) – 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου.  

Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 

Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 

σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.  

 



 

EL 180   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 

στην ενεργειακή απόδοση κατά την 

κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. 

Συμβουλίου· Γενική Γραμματεία 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής- 

Διεύθυνση 

Αποδοτικής 

Χρήσης και 

Εξοικονόμησης 

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· 

2.Εκπόνησ

η μελέτης 

εκ μέρους 

του 

αναδόχου 

2 Νοε 2014 Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) – 

Γενική Γραμματεία 

Ενέργειας και 

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· 

3.

 Παραλα

βή 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.  

 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 

την προώθηση αποτελεσματικών από 

πλευράς κόστους βελτιώσεων της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την 

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 

4.

 Αποστολ

ή 

στρατηγικ

31 Δεκ 2014 Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου.  

Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 

Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 



 

EL 181   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 

τελική χρήση και αποτελεσματικών 

από πλευράς κόστους επενδύσεων 

στην ενεργειακή απόδοση κατά την 

κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

ού 

σχεδιασμο

ύ στην ΕΕ 

Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) – 

Γενική Γραμματεία 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής- 

Διεύθυνση 

Αποδοτικής 

Χρήσης και 

Εξοικονόμησης 

Ενέργειας 

σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.  

 

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. 

Διαβούλευ

ση επί της 

πρότασης 

τιμολογιακ

ής 

πολιτικής 

με τη 

Γνωμοδοτι

κή 

Επιτροπή 

Υδάτων 

και με 

Φορείς για 

λοιπές 

χρήσεις 

31 Μαρ 

2016 

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων  

Γνωμοδοτική 

Επιτροπή 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. 

Διαβούλευ

ση επί της 

πρότασης 

τιμολογιακ

ής 

πολιτικής 

με τη 

Γνωμοδοτι

κή 

Επιτροπή 

Υδάτων 

και με 

Φορείς για 

ύδρευση. 

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων  

Γνωμοδοτική 

Επιτροπή 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 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 

ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 

ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 

Διαμόρφω

ση 

πρότασης 

30 Ιουν 

2015 

ΥΠΕΚΑ / Ειδική 

Γραμματεία 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 



 

EL 182   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 

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. 

της 

τιμολογιακ

ής 

πολιτικής 

στον τομέα 

ύδρευσης 

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 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 

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. 

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. 

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 

Τελική 

διαμόρφω

ση και 

έγκριση 

της 

τιμολογιακ

ής 

30 Απρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων 

(Εισήγηση) 

Εθνική Επιτροπή 

Υδάτων (Απόφαση 

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 183   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. 

πολιτικής 

για την 

ύδρευση 

έγκρισης) 

 

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 

στηρίζονται από τα προγράμματα. 

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 

απορροής ποταμού για την περιοχή 

λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

2ος κύκλος 

των 

Σχεδίων 

Διαχείριση

ς για τα 

υδατικά 

διαμερίσμ

ατα που 

αφορούν 

στην 

Π.Ι.Ν. 

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. 

 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Έγκριση 

ΕΣΔΑ 

15 Μαρ 

2015 

ΥΠΕΚΑ / 

Διεύθυνση 

προστασίας 

βιοποικιλότητας, 

εδάφους & 

διαχείρισης 

αποβλήτων/ Τμήμα 

Αστικών, 

Βιομηχανικών & 

Συναφών 

Αποβλήτων 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

• Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=x

X4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR 

• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της 

αυτοδέσμευσης για τα 7 ΠΕΠ και το 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετική επιστολή της ΕΕ 

(Ares(2016) 1914882 – 22/04/2016 
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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 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Έγκριση 

ΠΕΣΔΑ 

Ι.Ν. 

30 Σεπ 2015 Γενική Δ/νση 

Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 

Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (με 

βάση διαπιστωτική 

πράξη του ΓΓΑΔ) 

Αριθ. Ναι  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν 

οι σχετικές επιστολές στην SFC  με συνημμένα 

α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την 

ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ 

κύρωσης του ΠΕΣΔΑ. 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Διενέργεια 

Στρατηγικ

ής 

Περιβαλλο

ντικής 

Εκτίμησης 

ΕΣΔΑ 

Δημόσια 

Διαβούλευ

ση -

Ενσωμάτω

ση 

παρατηρή

σεων στον 

ΕΣΔΑ 

28 Φεβ 2015 ΥΠΕΚΑ / 

Διεύθυνση 

προστασίας 

βιοποικιλότητας, 

εδάφους & 

διαχείρισης 

αποβλήτων/ Τμήμα 

Αστικών, 

Βιομηχανικών & 

Συναφών 

Αποβλήτων 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκαν 

οι παρατηρήσεις στον εν ισχύ ΕΣΔΑ 

(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=

xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR). 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Διενέργεια 

Στρατηγικ

ής 

Περιβαλλο

ντικής 

Εκτίμησης 

ΠΕΣΔΑ 

Ι.Ν και 

Δημόσια 

Διαβούλευ

ση - 

Ενσωμάτω

ση 

παρατηρή

σεων στον 

ΠΕΣΔΑ 

15 Σεπ 2015 Γενική Δ/νση 

Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 

Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (με 

βάση διαπιστωτική 

πράξη του ΓΓΑΔ) 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς αναρτήθηκε 

στην SFC η ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ. 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Εκπόνηση 

μελέτης 

αναθεώρη

30 Ιουν 

2015 

Γενική Δ/νση 

Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

Εκπονήθηκαν οι 12 μελέτες που προβλέπονταν 

για τους ΠΕΣΔΑ της χώρας, μεταξύ των οποίων 
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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 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

σης 

ΠΕΣΔΑ 

Ι.Ν 

Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (με 

βάση διαπιστωτική 

πράξη του ΓΓΑΔ) 

και των Ι.Ν.. 

 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 

άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Ολοκλήρω

ση της 

εκπόνησης 

της 

μελέτης 

του 

Εθνικού 

Σχεδιασμο

ύ 

Διαχείριση

ς 

Αποβλήτω

ν (ΕΣΔΑ) 

31 Οκτ 2014 ΥΠΕΚΑ / 

Διεύθυνση 

προστασίας 

βιοποικιλότητας, 

εδάφους & 

διαχείρισης 

αποβλήτων/ Τμήμα 

Αστικών, 

Βιομηχανικών & 

Συναφών 

Αποβλήτων 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την 

πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 

όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ· 

Έγκριση 

Προγράμμ

ατος 

Πρόληψης 

31 Δεκ 2014 ΥΠΕΚΑ / 

Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, 

Τμήμα Διαχείρισης 

Στερεών 

Αποβλήτων 

Ναι Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης έχει 

ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με 

ημερομηνία 31/12/2014. 

 

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 

Προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 

μέσω της εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για 

την επίτευξη των στόχων της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με 

το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Υιοθέτηση 

αναγκαίων 

μέτρων για 

την 

επίτευξη 

του στόχου 

της 

επαναχρησ

ιμοποίηση

ς και 

ανακύκλω

σης έως το 

2020 

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ / 

Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού, 

Τμήμα Διαχείρισης 

Στερεών 

Αποβλήτων 

Αριθ. Ναι  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: 

Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 

ανακύκλωσης έως το 2020 υπάρχουν στο Ν. 

4042 αλλά διαχέονται και σε άλλα 

νομοθετήματα. Τα μέτρα  περιγράφονται στον 

ΕΣΔΑ και εξειδικεύονται στους 13 

εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ. Ο ΠΕΣΔΑ 

Πελοποννήσου έχει Κωδικό Αριθμό 

Δημοσιεύματος και βρίσκεται στο Εθνικό 

Τυπογραφείο προς δημοσίευση 

 

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 

συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 

για τις επενδύσεις στον τομέα των 

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 

πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 

των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 

1.

 Ολοκλήρ

ωση 

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  

Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 



 

EL 186   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 

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. 

τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 

στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 

και καθορίζει: 

διαβούλευ

σης 

Στρατηγικ

ού Σχεδίου 

Επενδύσε

ων 

Μεταφορώ

ν (ΣΠΕΜ) 

 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 

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: 

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. 

 



 

EL 187   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 

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) 

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. 

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   

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 

μεταφορών σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 

την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 

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: 

4.

 Υιοθέτη

ση / 

έγκριση 

ΣΠΕΜ 

28 Νοε 2014 EΔΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Αριθ. Ναι   



 

EL 188   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 

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. 

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   

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 

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 

δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 

από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και 

4.

 Υιοθέτη

ση / 

έγκριση 

ΣΠΕΜ 

28 Νοε 2014 EΔΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Αριθ. Ναι   



 

EL 189   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 

τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 

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. 

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 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 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 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. 

 



 

EL 190   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 

(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. 

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. 

 

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 

συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 

για τις επενδύσεις στον τομέα των 

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 

έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 

4.

 Υιοθέτη

ση / 

28 Νοε 2014 EΔΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  

Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502/ 



 

EL 191   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 

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. 

από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· έγκριση 

ΣΠΕΜ 

 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. 

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. 

 

T07.1 - 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. 

1.

 Ολοκλήρ

ωση 

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. 

 

T07.3 - 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 

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. 

 



 

EL 192   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 

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. 

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 

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: 

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 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 

πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 

4.

 Υιοθέτη

28 Νοε 2014 EΔΑ Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  



 

EL 193   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 

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. 

τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 

και τις υποδομές αερολιμένων στο 

σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 

μεταφορών, το οποίο: 

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. 

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. 

 

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 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 

απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης· 

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. 

 



 

EL 194   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 

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. 

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 

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 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 

απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης· 

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. 

 



 

EL 195   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 

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. 

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 

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)· 

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 

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. 



 

EL 196   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 

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. 

 

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)· 

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 

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 

των ενδιάμεσων φορέων και των 

δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων. 

1.

 Ολοκλήρ

ωση 

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. 

 



 

EL 197   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 

συνεισφέρει στη βελτίωση των 

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. 

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 

των ενδιάμεσων φορέων και των 

δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων. 

1.

 Προδιαγ

ραφές 

μελέτης 

30 Απρ 2014 Υπουργείο 

Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητ

ας 

Αριθ. Ναι  Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:  

Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 

18.10.2016. 

 

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. 

2.

 Ολοκλήρ

ωση 

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. 

 



 

EL 198   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 

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 

κόστος 

 

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· 

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 

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 . 



 

EL 199   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 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· 

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 

εργασίας. 

1.  Εθνική 

καταγραφή 

θέσεων/πρ

όσβαση 

αναζητούν

των 

εργασία σε 

ευρωπαϊκέ

ς/εθνικές/π

εριφερειακ

ές βάσεις 

 

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 

εργασίας. 

2. Εθνικής 

εμβέλειας 

πληροφορι

ακό 

σύστημα 

συλλογής/

ανάλυσης 

στοιχείων 

εργασίας- 

Συμβολή 

οικείων 

31 Δεκ 2015 Δ/νση 

Απασχόλησης, 

Μονάδα Ανάλυσης 

και Τεκμηρίωσης 

και Δ/νση 

Πληροφορικής)-

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

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 

ΟΠΣ ΟΑΕΔ  

 

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. 

2. 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 

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: 

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 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 

την ενεργητική ένταξη το οποίο: 

2. 

Εξειδίκευσ

η 

Περιφερει

ακών 

Στρατηγικ

31 Μαρ 

2015 

Γεν. Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής 

Μέριμνας ΠΙΝ 

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 Ιονίων Νήσων 

εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και 



 

EL 201   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 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

ών 

Σχεδίων 

Κοινωνική

ς Ένταξης 

στις 29.05.2015 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: 

3. 

Συνεργασί

α με 

ΕΛΣΤΑΤ/

ΕΥΣΕΚΤ/

ΕΥΣΣΑΑ

Π για 

διαμόρφω

ση 

επαρκούς 

βάσης 

στοιχείων 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

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: 

4. 

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· 

1. 

Εκπόνηση 

και 

ολοκλήρω

ση του 

Εθνικού 

Στρατηγικ

ού 

Πλαισίου 

Πολιτικής 

για τη 

μείωση της 

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 

φτώχειας 

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· 

2. 

Εξειδίκευσ

η 

Περιφερει

ακών 

Στρατηγικ

ών 

Σχεδίων 

Κοινωνική

ς Ένταξης 

31 Δεκ 2014 Γεν. Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής 

Μέριμνας ΠΙΝ 

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 Ιονίων Νήσων 

εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και 

στις 29.05.2015 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. 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 

εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας· 

3. 

Συνεργασί

α με 

ΕΛΣΤΑΤ/

ΕΥΣΕΚΤ/

ΕΥΣΣΑΑ

Π για 

διαμόρφω

ση 

επαρκούς 

βάσης 

στοιχείων 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

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· 

4. 

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 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 

λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 

1. 

Εκπόνηση 

και 

ολοκλήρω

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 

ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 

την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

απασχόληση. 

σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 

και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων. 

ση του 

Εθνικού 

Στρατηγικ

ού 

Πλαισίου 

Πολιτικής 

για τη 

μείωση της 

φτώχειας 

 

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 Δεκ 2014 Γεν. Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής 

Μέριμνας ΠΙΝ 

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 Ιονίων Νήσων 

εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και 

στις 29.05.2015 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 

& 

ανάπτυξης 

δεικτών 

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. 

4. 

Διασύνδεσ

η 

διαθέσιμω

ν οικείων 

πληροφορι

ακών 

συστημάτ

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. 
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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 

ων και 

βάσεων 

δεδομένων 

 

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 

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· 

2. 

Ολοκλήρω

ση έργου 

για τη 

συγκρότησ

η & 

λειτουργία 

Μηχανισμ

ού 

Υποστήριξ

ης για την 

ΠΦΥ & 

τον 

ΕΟΠΥΥ 

30 Απρ 2016 Δ/νση Προμηθειών 

του Υ.Υ 

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 

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. 1. 

Σύσταση 

Δ/νσης 

Στρατηγικ

ού 

Σχεδιασμο

ύ 

31 Δεκ 2014 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 

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 
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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 - Ενίσχυση της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 

των ΤΠΕ  

 

Ο Α.Π. 1 δεν σημείωσε ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά στην υλοποίησή του . 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Εξειδίκευση δράσεων Θ.Σ.  1, 2 και 3 

-Προετοιμασία για την έκδοση Προσκλήσεων για τις Επ.Προτ. 1a (εκδόθηκε τον 

11/2016) και 1b, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της διαδικασίας της 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» (τομείς κτηνοτροφία, τουρισμός, ΤΠΕ, δημιουργική 

οικονομία) 

-Συνεννόηση με άλλες ΕΥΔ για την από κοινού προετοιμασία δημόσιας πρόσκλησης 

για την επιλογή ΕΦΔ για δράσεις Επιχειρηματικότητας και Κρατικών Ενισχύσεων 

γενικότερα. 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις 

Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία ζητήθηκε η ενεργοποίηση της υλοποίησης της RIS και των 

δράσεων κρατικών ενισχύσεων κλπ.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική 

συνάντηση στην Κέρκυρα με στελέχη της DG REGIO στην οποία επισημάνθηκε η 

ανάγκη ενεργοποίησης των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -1-, για την πορεία 

υλοποίησης της RIS, καθώς και των Δράσεων που άπτονται Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επίσης κατά την 4η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. (9/2016) εξειδικεύτηκαν οι 
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δράσεις των ΕπΠροτ. 1a, 1b, 2b, (μέρος της) 2c, 3a και 3c, καθώς και τα κριτήρια και η 

μεθοδολογία αξιολόγησης των αντίστοιχων πράξεων. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη  

 

Ο Α.Π. 2 εμφανίζει μερική ενεργοποίηση  σχετιζόμενη με «μεταφερόμενα» και 

«phasing» έργα, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (% εντάξεων περί το 17,6% 

επί της συνολικής Δ.Δ. του Άξονα), αλλά σχετικά χαμηλό επίπεδο υλοποίησης  (% 

συμβάσεων περί το 16,9% και πληρωμών 6,2%) . 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Εξειδίκευση δράσεων Θ.Σ.  4, 5 και 6 με τις οποίες ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση του 

Α.Π. 

-Προετοιμασία και  έκδοση Προσκλήσεων για «μεταφερόμενα», «phasing» και νέα 

έργα (Επ.Προτ. 6a, 6b και 6c) 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: αξιοσημείωτη απόκλιση σε σχέση με το 

εγκεκριμένο ΠΕΠ αφορούσε την ΕπΠροτ. 6c από την οποία απαλοίφθηκε ο 

περιορισμός όσον αφορά στον προϋπολογισμό των προς ένταξη πράξεων ( υποδομές 

πολιτισμού, τουρισμού). Η απαλοιφή αυτή εγκρίθηκε με απόφαση της ΕπΠα δια της 

Γ.Δ. (12/2016) 

Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία ζητήθηκε από την ΕΥΔ να παρουσιάσει τα βήματα υλοποίησης 

της αιρεσιμότητας για τον ΠΕΣΔΑ, την προώθηση της  χαρτογράφησης  των δημοσίων 

κτιρίων με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, την προώθηση των σχεδίων Β.Α.Α. κλπ. 

Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην Κέρκυρα με στελέχη 

της DG REGIO στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη επίλυσης εκκρεμμοτήτων που 

σχετίζονται με τον ΠΕΣΔΑ και τα τουριστικά αγκυροβόλια. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -2-, για την πορεία 

υλοποίησης των ΟΧΕ και Β.Α.Α. Επίσης κατά την 4η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. 

(9/2016) εξειδικεύτηκαν οι δράσεις των ΕπΠροτ. 4c, 5a, 5b, 6a, 6c, 6d, και 6e, καθώς 

και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των αντίστοιχων πράξεων 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών  
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Ο Α.Π. 3 εμφανίζει σχετικά ικανοποιητική ενεργοποίηση σχετιζόμενη με 

«μεταφερόμενα»  έργα,  όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (% εντάξεων περί το 

39,0%  επί της συνολικής Δ.Δ. του Άξονα) , αλλά χαμηλό επίπεδο υλοποίησης  (% 

συμβάσεων περί το 11,0% και μηδενικές πληρωμές) . Η ενεργοποίηση αυτή αφορά 

αποκλειστικά στην Επ.Προτ. 7b (θαλάσσιες μεταφορές). 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων Θ.Σ. 7, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση 

του Α.Π. 

-Προετοιμασία και  έκδοση Προσκλήσεων για  νέα έργα (Επ.Προτ. 7c – οδικές 

μεταφορές) 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις 

Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση 

επιμέρους τομέων των Ε.Π.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση 

στην Κέρκυρα με στελέχη της DG REGIO στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που 

αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -3-κλπ. Επίσης κατά την 

4η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. (9/2016) εξειδικεύτηκαν οι δράσεις της ΕπΠροτ. 

7c, καθώς και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των αντίστοιχων πράξεων. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 

υγείας και πρόνοιας  

 

Ο Α.Π. 4 εμφανίζει σημαντική ενεργοποίηση σχετιζόμενη με «μεταφερόμενα»  και 

«phasing»  έργα,  όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (% εντάξεων περί το 83,0% 

 επί της συνολικής Δ.Δ. του Άξονα) , αλλά και ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης  (% 

συμβάσεων περί το 73,0% και % πληρωμών 23,6%). 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Προετοιμασία και  έκδοση Προσκλήσεων για  νέα έργα (Επ.Προτ. 10a-υποδομές 

εκπαίδευσης  και 9a – υποδομές υγείας) 
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Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις 

Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση 

επιμέρους τομέων των Ε.Π.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση 

στην Κέρκυρα με στελέχη της DG REGIO στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη 

ολοκλήρωσης της χαρτογράφισης υποδομών και αναγκών εκπαίδευσης και υγείας. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -4-κλπ. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και 

καταπολέμηση της φτώχειας & των 

διακρίσεων  

 

Ο Α.Π. 5 εμφανίζει μέτρια ενεργοποίηση σχετιζόμενη με την πορεία του εθνικού 

σχεδιασμού/συντονισμού διαφόρων δράσεων/πολιτικών,  όπως προκύπτει από τα 

σχετικά στοιχεία (% εντάξεων περί το 26,3,0%  επί της συνολικής Δ.Δ. του Άξονα, εκ 

των οποίων το 20,2% εντός του 2016), και χαμηλό επίπεδο υλοποίησης  (% συμβάσεων 

14,9% και % πληρωμών 6,8%),                                                             

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Προετοιμασία για την  εξειδίκευση νέων ΕπΠροτ.(9iv-βελτίωση πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης  και 9v – κοινωνική οικονομία) 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις, πέραν του ότι οι δράσεις για τα Κέντρα Κοινότητας δέσμευσαν σε 

σημαντικό βαθμό τους προοριζόμενους πόρους για δράσεις υπερ ΡΟΜΑ. 

Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση 

επιμέρους τομέων των Ε.Π.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση 

στην Κέρκυρα με στελέχη της DG EMPLOY στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη 

οριστικοποίησης των δεικτών ΕΚΤ. 
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Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -5-κλπ. Επίσης κατά την 

2η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. (5/2016) εξειδικεύτηκαν  δράσεις των ΕπΠροτ. 9ii, 

9iii και 9iv, καθώς και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των αντίστοιχων 

πράξεων 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ  

 

Ο Α.Π. 6 εμφανίζει σχετικά ικανοποιητική ενεργοποίηση σχετιζόμενη με την ροή των 

αναγκών υποστήριξης του ΠΕΠ,  όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (% εντάξεων 

περί το 22,5%, όλο εντός του 2016), και χαμηλό επίπεδο υλοποίησης  (% συμβάσεων 

6,5% και % πληρωμών 2,2%). 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Εξειδίκευση Άξονα -6- 

-Οριστικοποίηση και έγκριση από την ΕπΠα (11/2016) του Σχεδίου Αξιολογήσεων 

ΠΕΠ 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις. 

 Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση 

επιμέρους τομέων των Ε.Π.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση 

στην Κέρκυρα με στελέχη της DG REGIO στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που 

αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -6-κλπ. Επίσης κατά την 

1η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. (3/2016) εξειδικεύτηκαν  οι δράσεις του Α.Π. -6- 

στο σύνολό τους, καθώς  και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των 

αντίστοιχων πράξεων. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ  

 

Ο Α.Π. -7- εμφανίζει περιορισμένη ενεργοποίηση σχετιζόμενη με την ροή των αναγκών 
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υποστήριξης του ΠΕΠ,  όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (% εντάξεων περί το 

10,5%, όλο εντός του 2016), και χαμηλό επίπεδο υλοποίησης  (% συμβάσεων 7,1% και 

% πληρωμών 5,7%). 

Έως το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

ενεργοποίηση δράσεων του Α.Π.  και ειδικότερα: 

-Εξειδίκευση Άξονα -7- 

-Οριστικοποίηση και έγκριση από την ΕπΠα (11/2016) του Σχεδίου Αξιολογήσεων 

ΠΕΠ 

Αποκλίσεις σε σχέση με το εγκεκριμένο ΠΕΠ: δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες 

αποκλίσεις. 

 Συμπεράσματα από Αξιολογήσεις: δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αξιολόγηση, 

επομένως δεν προκύπτουν σχετικά συμπεράσματα 

Αποτελέσματα Ελέγχων:  .......................... 

Τεχνικές συναντήσεις με ΕΕ: τον 5/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση με 

την ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενεργοποίηση 

επιμέρους τομέων των Ε.Π.Επίσης, τον 11/2016 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση 

στην Κέρκυρα με στελέχη της DG EMPLOY στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που 

αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ. 

Αποφάσεις της ΕπΠα: το 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ 

(11/2016) κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο τόσο της 

εξειδίκευσης όσο και της υλοποίησης του ΠΕΠ και του Α.Π. -7-κλπ. Επίσης κατά την 

1η συνεδρίαση της ΕπΠα μέσω Γ.Δ. (3/2016) εξειδικεύτηκαν  οι δράσεις του Α.Π. -7- 

στο σύνολό τους, καθώς  και τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των 

αντίστοιχων πράξεων. 

 

 

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] 

 

Όσον αφορά στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 

πρόληψη των διακρίσεων, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

1.Στον κατάλογο με τα κριτήρια επιλογής πράξεων που έχουν εγκριθεί από την ΕπΠα 

στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης έχουν περιληφθεί τα παρακάτω κριτήρια: 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης 

Με το κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
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προσανατολισμού. 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

Με το κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν και με πιο τρόπο η πράξη διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε 

περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη για τα ΑμεΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη 

νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του 

δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 

προσβασιμότητας για ΑμεΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 

αυτού επισυνάπτεται σχετικό αναλυτικό Παράρτημα  στην Πρόσκληση και η εφαρμογή 

του εξετάζεται ανάλογα με το είδος της παρέμβασης 

2. Τον 11/2015 η ΕΥΔ ΠΕΠ και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχαν σε 

«Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα 

ΑμεΑ στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020» την οποία διοργάνωσε η ΕΣΑμεΑ. 

3.Με απόφαση της ΕπΠα (4η συνεδρίαση με Γ.Δ. 9/2016) περιελήφθη στην 

εξειδίκευση ΟΧΕ και διαφόρων άλλων δράσεων, η διάσταση της αναπηρίας. 

4.Έχουν σχεδιαστεί ή/και υλοποιούνται οι παρακάτω Δράσεις, που αφορούν στην 

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των 

διακρίσεων: 

-Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, συνέχιση της λειτουργίας 3 δομών (από 1 σε 

Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο), 

-Ξενώνας για την φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών, συνέχιση της λειτουργίας 1 

δομής (Κέρκυρα), 

-Δρασεις Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΑμεΑ για τα έτη 2015-

2016 

-Εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

για τα έτη 2015-2016 

-ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ενίσχυση της  λειτουργίας 2 δομών (προβλέπεται ένταξη αρχές του 2017 

για ενίσχυση της λειτουργίας μίας υφιστάμενης δομής στην Κέρκυρα και 1 νέας στην 

 Κεφαλονιά) 

 

 

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Η αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατέχει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του ΠΕΠ 

Ιονίων Νήσων 2014 - 2020, και  η ενσωμάτωσή της λαμβάνεται υπόψη: 

-κατά το σχεδιασμό του ΠΕΠ  (μέσω της παράλληλης εκπόνησης της ΣΜΠΕ): 

-κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που  εγκρίνονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε ΕΠ. και τα οποία εφαρμόζονται κατά την 
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διαδικασία αξιολόγησης  και ένταξης των πράξεων. 

Σημαντικό μέρος των προβλέψεων της ΣΜΠΕ έχει ενσωματωθεί στη διαδικασία 

αξιολόγησης για την ένταξη πράξεων στο ΠΕΠ. Ειδικότερα, κατά τη φάση της 

αξιολόγησης ελέγχονται με ειδικά αξιολογικά κριτήρια: 

1. η ενσωμάτωση «οριζόντιων» πολιτικών, όπως αυτή της "Αειφόρου ανάπτυξης": 

συγκεκριμένα, εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης αφενός σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις 

της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(περιβαλλοντική προστασία, απόδοση πόρων, κλιματική αλλαγή, προστασία 

βιοποικιλότητας κλπ, όπου εφαρμόζονται) και  αφετέρου με βάση την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. 

2. η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης σε συνάφεια (και) με 

ειδικές στρατηγικές, όπως κατά περίπτωση: Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για 

περιοχές NATURA, Εθνική Στρατηγική για Περιβάλλον και Ενέργεια, Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή, ΠΕΣΔΑ, Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής κλπ 

Με την εντεινόμενη πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ τα επόμενα χρόνια, η αξιολόγηση 

της περιβαλλοντικής επίπτωσης μπορεί να λάβει περισσότερο τεκμηριωμένο 

χαρακτήρα, με βάση τις προβλέψεις της ΣΜΠΕ. 

Παράλληλα το ΠΕΠ καλείται να συνεισφέρει και στην επίτευξη των στόχων της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδιαίτερα μέσω των ειδικών στόχων και δράσεων του 

Α.Π. -2-, που αναφέρονται σε: 

 Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης 

και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα, αλλά και στην κατοικία 

 Εκτίμηση επικινδυνότητας – εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης επιπτώσεων από 

κλιματική αλλαγή και φυσικούς κινδύνους 

 Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δράσεις 

προώθησης της ανακύκλωσης 

 Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και σε δράσεις διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

 Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής 

δημιουργίας 

 Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και 

περιοχών φυσικού κάλλους που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης 

 Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος 

Με βάση τα παραπάνω, έως το τέλος του 2016: 

-ενεργοποιήθηκαν  ορισμένες από τις παραπάνω δράσεις, που αφορούν στην 

 Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στην προώθηση 

της ανακύκλωσης 

 Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης υδάτων, παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, καθώς και σε δράσεις διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

-ξεκίνησε η προετοιμασία για την ενεργοποίηση (έκδοση Προσκλήσεων) στις αρχές του 
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2017 άλλων δράσεων, όπως αυτών που αφορούν σε: 

 Εκτίμηση επικινδυνότητας – εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης επιπτώσεων από 

κλιματική αλλαγή και φυσικούς κινδύνους 

 Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

ενίσχυσης της  πολιτιστικής δημιουργίας 

 Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και 

περιοχών φυσικού κάλλους 

Ειδικότερα, για τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, υπάρχει αναφορά 

στην ενότητα 11.4. 

 

 

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 4.716.000,12 6,61% 

3 4.392.715,89 15,56% 

Σύνολο 9.108.716,01 5,02% 

 

Τα Ιόνια Νησιά,  έχουν ελάχιστο μερίδιο στην κλιματική αλλαγή και για το λόγω 

αυτό, το ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή περιορίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΠ 

στο 15,3% των πόρων του Προγράμματος (εκ των οποίων το 13,6% αφορά στον Α.Π. -

2- και  το 1,76% στον Α.Π. -3-). 

Από την υλοποίηση του ΠΕΠ (12/2016) προκύπτει ότι έχει καλυφθεί το 1/3 περίπου του 

συνολικού στόχου στήριξης  (5,02% έναντι 15,27%). Ειδικότερα δε, ο επιμέρους 

στόχος που αφορά στον Α.Π. -3- έχει ήδη υπερκαλυφθεί, ενώ όσον αφορά  στον Α.Π. -

2- (πέραν της ήδη κάλυψης μέρους του στόχου, κατά το 1/5) έχει πραγματοποιηθεί η 

απαραίτητη προεργασία (εξειδίκευση και προετοιμασία Προκλήσεων) προκειμένου στις 

αρχές του 2017 να εκδοθούν (εκτός των άλλων και ) Προσκλήσεις για κρίσιμους τομείς 

που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που άπτονται άμεσα της κλιματικής αλλαγής 

(πυρκαγιές, πλημμύρες), ή σχετίζονται με αυτήν (βιοποικιλότητα). 

 

 

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 

Συμμετοχή κοινωνικών εταίρων 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η Π.Ι.Ν. προωθεί τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές κ.ά.) στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιμέρους τομέων πολιτικής και δράσεων του 
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ΠΕΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθείται μία διαδικασία πολύ-επίπεδης διαβούλευσης, η οποία 

καλύπτει τρία (3) επίπεδα: 

 τοπικό επίπεδο (πολίτες και τοπικοί φορείς ΠΙΝ.) 

 ενδιάμεσο ( Δίκτυο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση», Ημερίδες κλπ) 

 περιφερειακό (Περιφερειακό Συμβούλιο, Επ.Πα. ΠΕΠ) 

Εντός του 2016 και τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ενεργοποιηθεί, ως εξής: 

Περιφερειακό επίπεδο: 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερώνεται τακτικά και συζητάει θέματα που 

σχετίζονται με την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ, καθώς και για επιμέρους τομείς που 

άπτονται της περιφερειακής πολιτικής και ενισχύονται μέσω ΠΕΠ (π.χ. Τουριστική 

Προβολή Π.Ι.Ν.). 

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης που εμπλέκεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια 

αποφάσεων (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση ΠΕΠ), συνεδρίασε εντός του 

2016 : 

-τον 11/2016. Πρόκειται για την ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής που 

πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώθηκε και 

εξέτασε όλα τα θέματα που αφορούν στην πορεία εξέλιξης και στην υλοποίηση του 

ΠΕΠ 

- μέσω Γ.Δ. τον 3/2016, τον 5/2016 και τον 9/2016 για την έγκριση της εξειδίκευσης 

δράσεων του ΠΕΠ 

-μέσω Γ.Δ. τον 5/2016 για την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 

-μέσω Γ.Δ. τον 12/2016 για την τροποποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 

Ακόμη, τον 4/2016 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργάνωσε στη Λευκάδα Ημερίδα για 

τον Αγροδιατροφικό Τομέα της ΠΙΝ (τομέας της RIS) με τη συμμετοχή περιφερειακών 

και τοπικών παραγωγικών, επιστημονικών κλπ φορέων και αρχών. 

Ενδιάμεσο επίπεδο: 

Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Ιονίων Νήσων : συγκροτήθηκε τον 1/2016 

και αποτελείται από εκπροσώπους  της Αυτοδιοίκησης , των παραγωγικών φορέων και 

ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων με γνωμοδοτικό ρόλο προς το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ιονίων Νήσων και προωθεί τον διάλογο ανάμεσα στους παραγωγικούς, 

ερευνητικούς, και κοινωνικούς φορείς  και αρχές της ΠΙΝ για την υποστήριξη της RIS. 

 Συνεδρίασε τον 5/2016 με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης και το Σύστημα 

Διακυβέρνησης της RIS. 

Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ με αρμοδιότητα 

έκφρασης γνώμης στο στάδιο εξειδίκευσης των δράσεων του ΠΕΠ. Έως ότου 

συγκροτηθεί, το ρόλο της ασκεί η ΠΕΔ Ι.Ν., που κλήθηκε από την ΕΔΑ να εκφράσει 
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γνώμη εντός του 2016 για: 

-δράσεις Τεχνικής Βοήθειας (3/2016) 

-δράσεις Κοινωνικών Δομών (5/2016) 

-Δράσεις Έρευνας, ΤΠΕ, Επιχειρηματικότητας (9/2016) 

-Δράσεις περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης (9/2016) 

-Δράσεις υποδομών μεταφορών (9/2016) 

-Εξειδίκευση ΟΧΕ (9/2016) 

Τοπικό επίπεδο: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της «επιχειρηματικής ανακάλυψης», πραγματοποιήθηκαν 

τον 6/2016 «θεματικά εργαστήρια» για τον «Τουρισμό και τις ΤΠΕ» στις 4 Π.Ε. της 

ΠΙΝ και για την «Κτηνοτροφία» στην ΠΕ Κεφαλονιάς και τον 12/2016  στην ΠΕ 

Κέρκυρας για την «Πολιτιστική & Δημιουργική οικονομία», στα οποία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τοπικού παραγωγικού και ακαδημαϊκού 

δυναμικού. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης Τοπικών Στρατηγικών των Ο.Χ.Ε., έλαβε χώρα ευρεία 

διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς Παλικής Κεφαλονιάς μέσω της συγκρότησης και 

συνεδρίασης της Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης ΟΧΕ Παλικής (3 συνεδριάσεις της 

ΤΟΔ 6/2016, 9/2016 και 12/2016), ενώ πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια εκδήλωση 

ενημέρωσης για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας (12/2016) 
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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 

Στην από 4/11/2016 2η συνεδρίαση της ΕπΠα του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 παρουσιάστηκε 

από τη Δ.Α. το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, όπως 

διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 

του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για : 

1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης 

2. Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο Αξιολόγησης 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

3. Το σύστημα Αξιολόγησης 

Η Δ.Α. ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τον προγραμματισμό των 

ενεργειών για την  εφαρμογή  του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υλοποίησης του ΠΕΠ. 

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ 

σχετικά με τις ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με στόχο το 

συντονισμό της Αξιολόγησης των Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο.  

Συνοψίζοντας, το Σχέδιο Αηξιολόγησης καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα από την «Ex-

ante αξιολόγηση του ΠΕΠ 2014-2020» (2014) έως και την ολοκλήρωση 

του Προγράμματος και την υποβολή της Έκθεσης Σύνοψης των Αποτελεσμάτων των 

Αξιολογήσεων (2022), ενώ από τις επιμέρους αξιολογήσεις αναμένεται να 

τροφοδοτήσει με στοιχεία την «ex-post» αξιολόγηση του 2025. Για τους παραπάνω 

σκοπούς εκτιμάται ότι θα εκπονηθούν 5 «Αξιολογήσεις Εφαρμογής» , 8 «Αξιολογήσεις 

Επιπτώσεων» και 8 «Αξιολογήσεις Εφαρμογής και Επιπτώσεων », περιλαμβανομένων 

3 Αξιολογήσεων της Στρατηγικής Επικοινωνίας. ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 410.000 Ευρώ (ενδεικτικά). 

Οι προτεινόμενες αξιολογήσεις εστιάζουν στην ορθή εφαρμογή και τη μέτρηση των 

επιπτώσεων: 

-του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 ως σύνολο 

-των βασικών επιμέρους πολιτικών του που σχετίζονται με την «ολοκληρωμένες 

χωρικές παρεμβάσεις», την «επιχειρηματικότητα», το «περιβάλλον», το «ανθρώπινο 

δυναμικό» κλπ 

-των βασικών στρατηγικών που καλείται να υπηρετήσει το ΠΕΠ στο πλαίσιο της 

γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, όπως  η στρατηγική  για  

την«έξυπνη  εξειδίκευση» και 

 η  στρατηγική για την «αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού» 



 

EL 224  EL 

Έως το τέλος του 2016 ΔΕΝ ξεκίνησε η υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. 

 

 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 

To πρώτο Ετήσιο σχέδιο δράσης Π & Ε (6/2015 έως 6/2016) αφορούσε δράσεις όπως 

γενική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού, των δυνητικών 

δικαιούχων και των ειδικών ομάδων κοινού  για το ΠΕΠ, για τις νέες δράσεις ( 

καινοτομία, διαπεριφερειακή συνεργασία,κοινωνική ένταξη κ.ά.), για τις προσκλήσεις 

και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, για τους όρους και τους Κανονισμούς υλοποίησης 

αλλά και για τις καλές πρακτικές από την υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων. 

Στην πρώτη αυτή φάση το βάρος δόθηκε στη δημοσιοποίηση της έναρξης υλοποίησης 

του ΠΕΠ, στην ενημέρωση του ευρέος κοινού και την ενεργοποίηση των δυνητικών 

δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσω της δημοσίευσης των πρώτων 

προσκλήσεων του προγράμματος, σχετικών δελτίων τύπου, αναρτήσεων στις 

ιστοσελίδες του Ε.Π. Ιονίων Νήσων και του ΕΣΠΑ. 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Ετήσιου Σχεδίου ήταν σχετικά 

περιορισμένες και χρηματοδοτήθηκαν από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια. 

Ειδικότερα: 

1.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Α. Ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ www.espa.gr – Εμπλουτισμός 

Περιεχομένου. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (άρθρο 115), η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού  (ΕΑΣ-ΕΥΣΣΑ) έχει αναπτύξει την ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ 

www.espa.gr που περιλαμβάνει ενημέρωση για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και διαχειρίζεται το περιεχόμενο της. Το 2016, το περιεχόμενο πέρα 

από την καθημερινή επικαιροποίηση του, εμπλουτίστηκε με: α) προσκλήσεις από τα 

προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, οπότε συγκεντρώνει πλέον τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης από όλα τα ΕΔΕΤ, β) ειδική ενότητα για το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τις Πράξεις Πλην Κρατικών Ενισχύσεων και Κρατικών 

Ενισχύσεων για τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και γ) Ειδικό πεδίο για τις 

«Καταγγελίες για απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις» μέσω του οποίου οι 

ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια Γενική Γραμματεία (η προσθήκη Γ 

υλοποιήθηκε στη συνέχεια και σε όλες τις ιστοσελίδες των ΕΠ). 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του 

διαδικτυακού τόπου www.espa.gr για το έτος 2016 (Πηγή: Google Analytics): 

Visits (επισκέψεις): 1.945.655 

UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες): 881.598 

Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων: 6,22 
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Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site: 3,12 minutes 

Νέοι επισκέπτες: 42,98% 

Ερωτήματα: 5.041 

Β.  Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr 

Ο διαδικτυακός τόπος www.amaptyxi.gov.gr αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα 

της νέας περιόδου. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του 

διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr για το έτος 2016 (Πηγή : Google Analytics): 

Visits (επισκέψεις): 55.940 

UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες): 41.621 

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site: 2,41 minutes 

Γ.  Διαδικτυακός τόπος www.esfhellas.gr 

Ο διαδικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου www.esfhellas.gr 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προβολή του ρόλου του Ταμείου και τη 

στοχευμένη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά σε συγκεκριμένες δράσεις. Είναι υπό 

αναβάθμιση σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας περιόδου. Στον παρακάτω πίνακα, 

παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία επισκεψιμότητας για το έτος 2016 (Πηγή : 

Google Analytics): 

Visits (επισκέψεις): 17.869 

UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες): 11.463 

Επισκέψεις σελίδων (pageviews): 45.690 

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site: 2,23 minutes 

Νέοι επισκέπτες: 62,6% 

Δ. Ιστοσελίδα ΕΥΔ Iονίων Νήσων  

Σχεδιάστηκε νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 

φθινόπωρο του 2016. 

Η ιστοσελίδα της ΕΥΔ www.pepionia.gr είχε την εξής επισκεψιμότητα: …………….. 

Ε. Call centre 

Λειτουργεί άτυπα από τα στελέχη κυρίως της Μονάδας Α της ΕΥΔ για την παροχή 

πληροφοριών σε δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους, ωφελούμενους, κλπ 

Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων κατά μέσο όρο υπερβαίνει τις 400 το μήνα. 

ΣΤ.  Ηλεκτρονικό γραφείο πληροφόρησης 
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Ο αριθμός των ερωτημάτων που υποβάλλονται στην ΕΥΔ και απαντώνται ηλεκτρονικά 

είναι κατά μέσο 120 το μήνα. 

  

2.  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

2.1.Στο πλαίσιο της «Ημέρας της Ευρώπης 2016», η Π.Ι.Ν. συμμετείχε στη δράση της 

Ε.Ε. «Η Ευρώπη στην Περιφέρειά μου» (Europe in my Region). Για το σκοπό αυτό 

συνεργάστηκε με το Μουσείο Ασιατικής τέχνης και με την Εθνική Πινακοθήκη- 

παράρτημα Κέρκυρας, οργανώνοντας δωρεάν επισκέψεις και ξεναγήσεις του ευρέος 

κοινού και μαθητών δημοτικών σχολείων σε έργα που υλοποιήθηκαν κατά την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδοστα στα μουσεία αυτά . Επιπρόσθετα στην 

Πινακοθήκη έγινε  παρουσίαση του «Εικονικού κόσμου στα Ιόνια νησιά», έργου που 

υλοποιήθηκε από το τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Οι εκδηλώσεις έτυχαν ευρείας προβολής από τα τοπικά ΜΜΕ (10 αναφορές στον Τύπο, 

2 ρεπορτάζ TV). 

Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών (μαθητών και ενηλίκων) ήταν περίπου 400. 

2.2.Πραγματοποιήθηκαν 6 συναντήσεις- εργαστήρια  στα 4 μεγάλα νησιά (6 και 

12/2016)  στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) ώστε να 

πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι για το περιεχόμενο της Στρατηγικής και να 

διατυπωθούν προτάσεις στον τομέα του Τουρισμού , της Δημιουργικής Οικονομίας και 

της Κτηνοτροφίας, ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια η έκδοση σχετικών 

προσκλήσεων.  Συνολικά μετείχαν περίπου 170 άτομα/ενδιαφερόμενοι. 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ 

-Εκδόθηκαν 20 δελτία τύπου τόσο για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων 

ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι και για την ένταξη των νέων έργων 

ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό.  Επίσης, δελτία τύπου για τις εκδηλώσεις και 

συναντήσεις που οργανώθηκαν για ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών.  Τα δελτία 

τύπου προβλήθηκαν σε όλες τις εφημερίδες των Νησιών της ΠΙΝ (10 συνολικά) και σε 

ενημερωτικές ιστοσελίδες (8). 

-Social Media:  H EΥΔ δεν έχει ακόμα δική της σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής 

δικτύωσης, δημιούργησε όμως μια σελίδα για την εκδήλωση Europe in my Region 2016 

η οποία είχε 220 likes, 19 κοινοποιήσεις και 333 χρήστες που προσέλκυσε στο 

διάστημα που λειτούργησε (15 ημέρες περίπου). 

4. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Υπευθύνων Επικοινωνίας των ΕΠ (1η Απριλίου 2016) 

Τα στελέχη που είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων μετείχαν στη 

συνάντηση του Εθνικού δικτύου υπευθύνων επικοινωνίας  στην οποία συμμετείχαν 

πάνω από 50 στελέχη, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της Αντιπροσωπείας της ΕΕ 

στην Ελλάδα και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

Αναλύθηκαν οι υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας των ΔΑ και των 

δικαιούχων, θέματα διαδικτυακής επικοινωνίας, η αξιολόγηση των μέτρων 
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επικοινωνίας καθώς και επιμέρους ζητήματα επικοινωνίας ΕΚΤ που τέθηκαν από την 

Συντονιστική Υπηρεσία του ΕΚΤ,  ενώ παρουσιάστηκαν καμπάνιες και ενέργειες των 

Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Ελλάδας και  Αττικής. 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όπως ορίζει το 

Παράρτημα ΧΙΙ, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

-Προβολή του εμβλήματος της Ε.Ε. στα γραφεία της Διαχειριστικής και ανάρτηση της 

σημαίας της Ε.Ε. στις 9 Μαΐου 2016. 

-Ανάρτηση καταλόγου πράξεων στο site της ΕΥΔ και στο site του ΕΣΠΑ. 
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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 

 

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ προβλέπει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως: 

1. περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που 

εγκυμονούν κινδύνους 

Με βάση τις αποφάσεις τις 1ης συνεδρίασης της ΕπΠα του ΠΕΠ Ι.Ν. (6/2015) 

εξειδικεύτηκε η «Ο.X.E. Παλικής Κεφαλονιάς».Η Τοπική Στρατηγική αναμένεται να 

εστιάσει στην καινοτόμο αξιοποίηση της γεωλογικής ιδιαιτερότητας της περιοχής 

(σεισμικότητα). Την πρωτοβουλία ενεργοποίησης έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Ακολούθησαν: 

-τον 11/ 2015 στο Ληξούρι  η πρώτη ανοικτή ενημερωτική συνάντηση των τοπικών 

φορέων και κατοίκων, με αντικείμενο συζήτησης το πλαίσιο της συγκεκριμένης Ο.Χ.Ε. 

-τον 1/2016, συγκροτήθηκε η Τοπική Ομάδα Διαβούλευσης (ΤΟΔ)  της περιοχής της 

Παλικής. 

-τον 06/2016 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της ΤΟΔ για συζήτηση επί των 

δυνατοτήτων, προβλημάτων και αδυναμιών της περιοχής 

-τον 09/2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της ΤΟΔ, που σκιαγράφησε ένα 

καταρχήν Σχέδιο Προτεραιοτήτων και Δράσεων 

-τον 12/2016 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η 3η συνεδρίαση της ΤΟΔ για 

την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσεων. 

2. αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, με εστίαση στο 

παραγωγικό τους πρότυπο. 

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ι.Ν. πραγματοποίησε (3/2016) διαδικασία διαβούλευσης με τις 

Περιφερειακές  και τις Δημοτικές αρχές της Π.Ι.Ν. για την εκδήλωση καταρχήν 

ενδιαφέροντος. 

Ακολούθως, με βάση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, η ΕπΠα του ΠΕΠ κατά την 4η 

συνεδρίασή της μέσω Γ.Δ.(9/2016) ενέκρινε την εξειδίκευση της «Ο.Χ.Ε. παλιάς πόλης 

Κέρκυρας», που αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Π.Ι.Ν. Η Τοπική 

Στρατηγική αναμένεται να εστιάσει στην προώθηση της «δημιουργικής/πολιτιστικής» 

οικονομίας στην περιοχή. Την πρωτοβουλία ενεργοποίησης έχει ο Δήμος Κέρκυρας 

(αστική αρχή). 

Ακολούθησαν: 
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- 2 διαδοχικές συναντήσεις της ΕΥΔ με το Δήμο Κέρκυρας (9/2016), προκειμένου να 

καθοριστεί η οργανωτική δομή και ο τρόπος διαβούλευσης. 

-τον 12/2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη «ανοικτή» ενημερωτική εκδήλωση με 

πρωτοβουλία του Δήμου Κέρκυρας, κατά την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο της 

διαδικασίας διαβούλευσης για την εκπόνηση της Τοπικής Στρατηγικής. 

Τα επόμενα βήματα υλοποίησης  

1.Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Παλικής. 

Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Τοπικής Στρατηγικής της ΟΧΕ 

Παλικής εντός του α’ εξαμήνου 2017, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική 

Πρόσκληση, να υποβληθεί στην ΕΥΔ και να αξιολογηθεί η Τοπική Στρατηγική. 

2.Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση πόλης Κέρκυρας. 

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και λειτουργία του σχήματος 

(επιτροπές) διαβούλευσης, που θα οδηγήσει στην εκπόνηση της Τοπικής Στρατηγικής. 

Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Τοπικής Στρατηγικής της ΟΧΕ 

πόλης Κέρκυρας, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική Πρόσκληση, να 

υποβληθεί στην ΕΥΔ και να αξιολογηθεί η Τοπική Στρατηγική, εντός του  2017. 

 

 

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 : 

1.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». 

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. 

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) 

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, 
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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). 

Επιπλέον, στο τέλος του 2016, η ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 ήταν σε 

διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων (οριζόντια και 

εξειδικευμένα μέτρα) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ 6μήνου 2017 

και ταυτόχρονα υλοποίησε ορισμένες ενέργειες υποστήριξης για τους Δικαιούχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ευθύνης της (ενημερώσεις κλπ).  

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

 

 

 

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 Ιονίων Νήσων μετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης της 

Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής –Ιονίου (EUSAIR) από το 2012. 

Μάλιστα το 2016, στο 1ο Forum της EUSAIR στο Ντουμπρόβνικ, στέλεχος της ΕΥΔ 

προετοίμασε, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονα της Ε.Ε., μια πιλοτική παρουσίαση 

του τρόπου διασύνδεσης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής με τους επιμέρους 

δείκτες των Επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Α.  Oι τομείς της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής που σχετίζονται με το Π.Ε.Π. 

Ιονίων Νήσων 2014-2020 είναι ανά Άξονα, οι εξής: 

ΑΞΟΝΑΣ1 – Γαλάζια ανάπτυξη 

1.Γαλάζιες τεχνολογίες 

2.Ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία 

3.Ανάπτυξη ΜΜΕ 

ΑΞΟΝΑΣ 2- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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1.Θαλάσσιες μεταφορές 

            ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 1.Θαλάσσιο περιβάλλον 

2.Διεθνικά οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα (στην ξηρά) 

ΑΞΟΝΑΣ 4- ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

1.Διαφοροποίηση προσφερομένων τουριστικών προιόντων και υπηρεσιών 

2.Ενίσχυση Ε & Α, καινοτομία 

3.Ανάπτυξη ΜΜΕ 

  

Β.  Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 δεν μετέχει 

κάποιος από τους συντονιστές της EUSAIR σε εθνικό επίπεδο. 

Έως 12/2016, δεν έχουν εκδοθεί στοχευμένες Προσκλήσεις της ΕΥΔ ειδικά για έργα 

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής. Στο πλαίσιο των εκδοθεισών Προσκλήσεων, δεν 

έχουν υποβληθεί έργα που εμπίπτουν στην Μακροπεριφερειακή Στρατηγική EUSAIR. 

Κατά συνέπεια, το Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 δεν έχει διαθέσει χρηματοδοτικούς 

πόρους για τη EUSAIR μέχρι σήμερα. 

Τέλος, σε συνέχεια της ειδικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2016 στην 

Αθήνα μεταξύ όλων των ΕΥΔ των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, των εμπλεκομένων με την EUSAIR  από ελληνικής 

πλευράς και των εκπροσώπων των αρμόδιων Γενικών Δ/νσεων των Ταμείων της 

Επιτροπής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ), που διοργανώθηκε από την ΕΑΣ και της 

σχετικής πρόσκλησης από την τελευταία, ορίστηκε συγκεκριμένο στέλεχος της ΕΥΔ με 

αρμοδιότητα  για θέματα EUSAIR και ως σύνδεσμος με το σύστημα διακυβέρνησης της 

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής. 

Συνοψίζοντας, η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική EUSAIR κινείται σε επίπεδο 

διαβουλεύσεων, ανταλλαγής απόψεων και προσπάθειας συντονισμού και δεν έχει  

εισέλθει ακόμη σε ουσιαστική φάση. 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  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) 

 

Το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων σκοπεύει να συνεισφέρει σε δράσεις που συνδέονται με 

Πυλώνες της EUSAIR, όπως: συνεργασία ΜΜΕ με ερευνητικούς φορείς σε τομείς RIS, 

δικτύωση ΜΜΕ σε τομείς RIS, συνεργασίες στη διαχείριση φυσικών & ανθρωπογενών 

κινδύνων, σε  κοινές δράσεις προστασίας-αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

(UNESCO), σε δράσεις δικτύωση τουριστικών & βασικών λιμένων, σε ανάπτυξη 

συνεργασιών για την προστασία οικοσυστημάτων κλπ 

 

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)) 
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 

περίπτωση 

 

 

 

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 

 

Στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού για την περίοδο 2014-2020 η Π.Ι.Ν. έχει 

επιλέξει να μην να μην προβεί σε ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό των 

ενδεχόμενων θυλάκων φτώχειας, αποκλεισμού ή διακρίσεων. Κρίθηκε ότι το 

χαμηλότερο συγκριτικά επίπεδο κοινωνικού διαχωρισμού (σε σχέση με τις ηπειρωτικές 

Περιφέρειες) δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση σχετικής διακριτής στρατηγικής. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση των «χωρικών εργαλείων» αναμένεται να αμβλύνει σε ένα 

βαθμό το υφιστάμενο εύρος των χωρικών αναπτυξιακών ανισοτήτων. 

Έτσι, η διάσταση της ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, κατέχει για το Πρόγραμμα έναν 

εδαφικά οριζόντιο χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της φτώχειας, των 

διακρίσεων και της κοινωνικής ένταξης κυρίως μέσα από τις δράσεις των ΘΣ 8 και 9 

(ΕΚΤ ), αλλά και επικουρικά μέσα από την στήριξη της επιχειρηματικότητας (ΘΣ 3).  

Οι δράσεις που σχεδιάζονται είναι σε συνάφεια με τον περιφερειακό σχεδιασμό για την 

φτώχεια και βασίζονται στα πορίσματα της χαρτογράφησης και τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και είναι σύμφωνες με τον εθνικό σχεδιασμό. 

Ειδικότερα έως το τέλος του 2016 έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ οι παρακάτω πράξεις 

Κοινωνικών Δομών: 

-Κέντρα Κοινότητας:  4 Κέντρα, από ένα στους 4 μεγάλους Δήμους (Κέρκυρα, 

Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος). Τα 2 από αυτά (Κέρκυρα και Κεφαλονιά) 

προβλέπουν και παράρτημα για τους ΡΟΜΑ. Η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται να 

γίνει περί το μέσον του 2017. 

-Κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια: εντάχθηκαν 4 πράξεις για την ενίσχυση της 

λειτουργίας 4 δομών (2 στην Κέρκυρα και από 1 σε Λευκάδα και Ζάκυνθο). Η έναρξη 

λειτουργίας προβλέπεται να γίνει εντός του α’ 6μήνου 2017. 

-Κέντρα Ημέρας Αστέγων: ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 1 δομής στην 

Κέρκυρα, με συνολικό αριθμό ωφελουμένων 200. 

-ΚΗΦΗ: ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 3 δομών (από 1 σε Κέρκυρα, Λευκάδα 

και Ζάκυνθο), με συνολικό αριθμό ωφελουμένων 135. 

ΣΗΜ.Από τα στοιχεία υλοποίησης των παρεμβάσεων για τα ΚΗΦΗ έως 

31/12/2016 υποστηρίχτηκαν 3 Δομές και 70 ωφελούμενες. 

Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών: ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 3 δομών (από 
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1 σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο), με συνολικό αριθμό ωφελουμένων  720 

Ξενώνας για την φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών: ενισχύεται η συνέχιση της 

λειτουργίας 1 δομής (Κέρκυρα), με συνολικό αριθμό ωφελουμένων  60 

ΣΗΜ. Από τα στοιχεία υλοποίησης των παρεμβάσεων για τις κακοποιημένες 

γυναίκες έως 31/12/2016 υποστηρίχθηκαν συνολικά 4 Δομές και 202 

επωφελούμενες (εκ των οποίων οι 21 αφορούν στο έτος 2015) και επιπλέον 13 

παιδιά (ξενώνας). 

ενώ, εντός του α’ τριμήνου 2017 αναμένεται να ενταχθούν: 

-ΚΔΗΦ ΑμεΑ: η ενίσχυση της  λειτουργίας 2 δομών (μία υφιστάμενη στην Κέρκυρα 

και 1 νέα στην  Κεφαλονιά), με συνολικό αριθμό ωφελουμένων 40. 

-Κοινωνικά Φαρμακεία: 3 πράξεις για την ενίσχυση της λειτουργίας 3 δομών (από μία 

σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυνθο), με συνολικό αριθμό ωφελουμένων που 

υπολογίζονται σε 300 ανά μήνα. 

Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση της Δράσης 9.vi.1.1-«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης» (Επ.Προτ. 6e), που απευθύνεται σε ευπαθείς 

και λοιπές ομάδες, που διαβιούν σε συνθήκες  γεωγραφικής και κοινωνικοοικονομικής 

απομόνωσης (κάτοικοι μικρών νησιών και απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας) 

και αφορά στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη 

δέσμη παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους. Η Δράση αυτή θα πρέπει να 

εξειδικευτεί προσεχώς. 

Ακόμη, πρόκειται να εξειδικευτεί προσεχώς και η Δράση "Διαπολιτισμική 

διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες υγείας". 
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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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Έγγραφα 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό 

στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο 

αναφοράς της 

Επιτροπής 

Αρχεία 
Ημερομηνία 

αποστολής 
Εστάλη από 

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ (2016) 

Σύνοψη για τους πολίτες 16 Ιουν 2017  Ares(2017)32965
86 

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
(2016)  

30 Ιουν 2017 nlogotge 

 

 


