
Οι Δείκτες την 
Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027



Η ανάγκη για:
• αύξηση της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων,
• ύπαρξη καλύτερη πληροφορία σε σχέση με τις επιδόσεις των

Προγραμμάτων,
• αύξηση της αξιοπιστίας των δεικτών που μπορούν να

συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

οδήγησε :
- στον καθορισμό διευρυμένης λίστας κοινών δεικτών σε κάθε Ταμείο
- στη σύνδεση των εκροών με το αποτελέσματα και την υιοθέτηση
κοινών δεικτών αποτελεσμάτων και στο ΕΤΠΑ και το ΤΣ
- στη διαμόρφωση προτύπου Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) για τη
χρήση κοινών μεθοδολογιών ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα.



Ορισμοί (άρθρο 2 σχεδίου ΚΚΔ)

Δείκτης εκροών (output indicator):
μετράει τα απτά αποτελέσματα (deliverables) της παρέμβασης.

Δείκτης αποτελέσματος (result indicator):
μετράει την επίδραση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με ειδική
αναφορά στους άμεσους αποδέκτες, τον στοχευόμενο πληθυσμό ή τους
χρήστες της υποδομής.



Διαφοροποίηση ορισμού του αποτελέσματος στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ
την ΠΠ 2021-2027.

Το αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και
δεν αντανακλά πλέον την έμμεση ευρύτερη επίδραση από τις
διαφορετικές πολιτικές που υιοθετούνται σε μία περιοχή/ τομέα.

- η συλλογή των στοιχείων θα γίνεται πλέον από τις δράσεις και τα
έργα που υλοποιούνται και

- η πηγή των δεδομένων για τους δείκτες αποτελεσμάτων θα είναι το
σύστημα παρακολούθησης.



Το Παράρτημα Ι του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ και το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. ΤΔΜ
περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

Οι δείκτες έχουν ομαδοποιηθεί ανά Στόχο Πολιτικής και ειδικό στόχο. Η
ομαδοποίηση αυτή είναι ενδεικτική. Η Επιτροπή έχει επισημάνει με
αστερίσκο (*) τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε
άλλους Στόχους Πολιτικής.



ΕΤΠΑ/ΤΣ* ΤΔΜ**
ΠΠ 2014-2020 ΠΠ 2021-2027 ΠΠ 2014-2020 ΠΠ 2021-2027 

Δείκτες 
εκροών 

46 76
-

17 ΕΤΠΑ

+ Interreg: 6 + Interreg: 13 10 για συμμετέχοντες (ΕΚΤ+)

Δείκτες 
αποτελεσμάτων -

53
-

24 ΕΤΠΑ

+ Interreg: 7 4 για συμμετέχοντες (ΕΚΤ+)

* Από τη συμφωνία των Κρατών Μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019
** Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ σχεδίου Καν. ΤΔΜ, 11.12.2020

151 μοναδικοί δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ



Στόχος 
Πολιτικής Ειδικός στόχος Δείκτες 

εκροών
Δείκτες 

αποτελεσμάτων 

ΣΠ 1  
Έξυπνη 
Ευρώπη

(i) Ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας 4 7

(ii) Ψηφιοποίηση κοινωνίας 2 3
iii) Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ 6 5
(iv) Δεξιότητες για την έξυπνη 
εξειδίκευση 3 1

(v) Ψηφιακή συνδεσιμότητα 2 2

ΣΠ 2 
Πράσινη  
Ευρώπη

(i) Ενεργειακή αποδοτικότητα 4 2

(ii) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 2

(iii) Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα 2 2

(iv) Κλιματική Αλλαγή – Πρόληψη 
κινδύνων 6 4

(v) Βιώσιμη διαχείριση νερού 3 2
(vi) Κυκλική Οικονομία 2 3
(vii) Βιοποικιλότητα – Πράσινο 
Αστικό Περιβάλλον - Ρύπανση 4 3

(viii)  Βιώσιμη πολυτροπική αστική 
κινητικότητα 6 3

Στόχος 
Πολιτικής Ειδικός στόχος Δείκτες 

εκροών
Δείκτες 

αποτελεσμάτων
ΣΠ 3 

Συνδεδεμένη 
Ευρώπη

(i) ΔΕΔ-Μ 10
6

(ii) Λοιπά δίκτυα εκτός ΔΕΔ-Μ 6

ΣΠ 4 
Κοινωνική 

Ευρώπη

(i) Υποδομές για την αγορά 
εργασίας 1 1

ii) Εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς 2 2

(iii) Ενσωμάτωση –κοινωνική & 
στέγασης 3 2

(iv)  Υποδομές υγείας 1 2

ΣΠ 5  
Εγγύτερη 
Ευρώπη

(i) Αστική ολοκλήρωση
7 1(ii) Χωρική ολοκλήρωση και 

ΤΑΠΤΟΚ

Δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ ανά ειδικό στόχο και στόχο πολιτικής



Πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη
α/α Πεδίο

0 Ταμείο
1 Κωδικός δείκτη
2 Ονομασία δείκτη
3 Μονάδα μέτρησης
4 Τύπος δείκτη
5 Τιμής βάσης
6 Ορόσημο 2024
7 Τιμή στόχος 2029
8 Στόχος Πολιτικής

9 Ειδικός στόχος
10 Ορισμός και βασικές έννοιες
11 Πηγή συλλογής δεδομένων
12 Χρόνος μέτρησης
13 Θέματα άθροισης
14 Αναφορές
15 Παραπομπές
16 Σxetιζόμενος δείκτης επιδόσεων
17 Σημειώσεις

Το περιεχόμενο των ΔΤΔ διαμορφώθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κ-Μ.
Τα Κ-Μ θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν περαιτέρω τον ορισμό και τη
μεθοδολογία μέτρησης κάθε δείκτη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.



Ειδικοί δείκτες

Στις περιπτώσεις όπου υλοποιούνται δράσεις για τις οποίες δεν
υπάρχουν κατάλληλοι κοινοί δείκτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ειδικοί δείκτες προγράμματος (εκροών και αποτελεσμάτων).

Η χρήση ειδικών δεικτών θα πρέπει να είναι στοχευμένη και όσο το
δυνατόν περιορισμένη
- απαραίτητη η συστηματική συνεργασία με τις ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ
- θα συνεχιστεί η διαδικασία HELPDESK.



Δείκτες Επιδόσεων προς χρήση από την Επιτροπή

Για πρώτη φορά την ΠΠ 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει
να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των Προγραμμάτων.

Παράρτημα ΙΙ Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ περιλαμβάνει δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων που έχουν οριστεί από την Επιτροπή για τη μέτρηση
της επίδοσης, οι οποίοι θα υπολογίζονται από την Επιτροπή βάσει των
τιμών των κοινών δεικτών των Προγραμμάτων



Ιουλία Κονδύλη
Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ΕΥΣΣΑ

ikondyli@mou.gr 
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