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

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 
κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν 
τους δείκτες.
Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο 
Αιγαίο" 2014-2020 αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι 31.12.2016 και συντάχθηκε από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρσης του Προγράμματος σύμφωνα με τονΕκτελεστικό Καν. 207/2015, 
Παράρτημα V. Εντός της περιόδου αναφοράς και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 
1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την  ουσιαστική 
ενεργοποίηση του Προγράμματος.
Στο τέλος του 2015 η ενεργοποίηση του ΕΠ παρουσίαζε την παρακάτω εικόνα, είχε 
εξειδικευθεί το 25% του π/υ του Προγράμματος, είχαν εκδοθεί 6 προσκλήσεις 
π/υ 6.224.000 € που αντιστοιχούσαν στο  2% του π/υ του Προγράμματος και είχαν 
ενταχθεί 3 πράξεις π/υ 2.359.000, που αφορούσαν δράσεις του ΕΚΤ και αντιστοιχούσαν 
στο 1% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.
Στο τέλος του 2016 η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Προγράμματος είχε ως εξής :

Εξειδίκευση  198.720.377 €  αντιστοιχεί στο 66% της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ, 
(εξειδικεύτηκαν 38 νέες δράσεις)

Προσκλήσεις :  144.188.031 €, αντιστοιχεί 48% της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ, 
(εκδόθηκαν 31 νέες προσκλήσεις)

Εντάξεις   :  76.293.372 €  23% της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ, (εντάχθηκαν 57 νέα 
έργα)

Νομικές δεσμεύσεις : 50.004.902 €  17% της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ

Πληρωμές  :  20.631.065 €   6% της Δημόσιας Δαπάνης του Επ

Προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση του 
ΕΠ η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του 2016 ενέκρινε στη 2η τακτική 
συνεδρίαση, τον Οκτώβριο του 2016 καθώς και μέσω γραπτής διαδικασίας, την 
εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που εξειδικεύθηκαν.

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης του ΕΠ δόθηκε έμφαση σε δράσεις με σχετικά 
υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς και στην τακτοποίηση της μεταφοράς στο ΕΠ των 
τμηματοποιημένων έργων του Προγράμματος "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" 
γεγονός που συνέβαλλε τόσο στο ομαλό κλείσιμο του Προγράμματος όσο και στην 
εμπροσθοβαρή εκκίνηση της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Ειδικότερα, εντός του 2016, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σχεδιασμού των 
ολοκληρωμένων χωρκών επενδύσεων στα πλαίσια του ΕΠ τόσο όσον αφορά στη 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όσο και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 
(ΟΧΕ), εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια επιλογής ζωνών 
και ενεργοποιήθηκαν σχετικές προσκλήσεις προς τους Φορείς Σχεδιασμού για την 
υποβολή Σχεδίων Στρατηγικών.
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Η μη άρση αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς δεν 
επέτρεψε την ενεργοποίηση δράσεων στον άξονα 3 και εδικότερα στις επενδυτικές 
προτεραιότητες 4c και 6a, που αφορούσαν παρεμβάσεις στον τομέα της εξοικονόμισης 
ενέργειας και διαχείρισης απορριμάτων αντίστοιχα, όπως επίσης και στον άξονα 1, και 
ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 2 / Ψηφιακή Σύγκλιση. Με την τακτοποίηση των 
ανωτέρω αιρεσιμοτήτων, εντός του 2017 αναμένεται η πλήρης εεξιδίκευση και 
ενεργοποίηση των  πόρων του ΕΤΠΑ στο ΕΠ. Αντίστοιχα και στις δράσεις του άξονα 
2α που χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) η καθυστέρηση 
προσδιορισμού εθνικών πολιτικώνειδικότερα στον τομέα της υγείας που 
χρηματοδοτούνται από το περιφερειακό πρόγραμμα δημιουργεί καθυστερήσεις στην 
ενεργοποίηση σημαντικών πόρων του άξονα και κίνδυνο μη επίτευξης στόχων.

Μέχρι το τέλος του έτους 2016, με εξαίρεση δράσεις του ΕΚΤ, δεν ολοκληρώθηκαν 
έργα ώστε να είναι εφικτή η αποτύπωση επίτευξης σε επίπεδο δεικτών εκκροών του 
Προγράμματος. Ωστόσο καταβλήθηκε προσπάθεια για την ένταξη και στοχοθέτηση 
έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των οροσήμων του πλαισίου επιδόσεων. Οι 
Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος του ΕΚΤ είναι Δείκτες μακροπρόσθεσμου 
αποτελέσματος και δεν αποτιμώνται σε αυτή την Ετήσια Έκθεση. Για τους Κοινούς 
Δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ακολοθείται η επιλογή να δοθούν στοιχεία 
σωρευτικών τιμών στην Ετήσια Έκθεση του 2019 και στην Τελική Έκθεση. Ειδικά για 
τον Δείκτη Τ2817 στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της Γενικής Αιρεισμότητας 7 
ολοκληρώθηκε η σχετική ενέργεια με την ανάρτηση στην νsfc στις 29.5.2107 της 
σχετικής πληροφόρησης

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος το έτος αναφορας η ΕΥΔ είχε να αντιμετωπίσει 
σημαντικά θέματα που επηρέασαν την εξέλιξη του προγράμματος και αυτά κυρίως 
αφορούσαν:

 την ίδια την διαδικασία ωρίμανσης του προγράμματος μιας που κυρίως οι 
δράσεις για τις χωρικές επενδύσεις απαίτησαν στρατηγικό σχεδιασμό και 
προετοιμασία του πλαισίου για την προκήρυξη των εν λόγω δράσεων

 την διαδικασία κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ότι αυτό σήμαινει για την 
διοικητική μετάβαση των έργων και στην συνέχεια τον διαχωρισμό και 
οικονομική μετάβαση των υφισταμένων δαπανών στο νέο πρόγραμμα

 την προετοιμασία εφαρμογής των έργων στο πλαίσιο του Νέου Νόμου 4412/16
 την συνολική προετοιμασία του πλέγματος των υπηρεσίων εφαρμογής του Νέου 

ΕΣΠΑ και την από μέρους του κατανόηση των νέων δεδομένων όπως αυτά 
αποτυπώνονται στις κρατικές ενισχύσεις, τις ομάδες έργου για την αντιμετώπιση 
της απάτης κλπ

Όλα τα παραπάνω η ΕΥΔ τα αντιμετώπισε με στοχευμένες ενέργειες είτε κατάρτισης 
των αρμόδιων στελεχών, ορισμό ομάδων έργου (για αντιμετώπσιη της απάτης και του 
κινδύνου κλπ), αναδίαταξη των στελεχών της Υπηρεσίας και τέλος όπου απαιτήθηκε με 
τεχνικές συσκέψεις με φορείς ή αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων στο πλαίσιο των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων. Κρίσιμος και καθοριστικός ήταν ο ρόλος των κεντρικών 
υπηρεσιών της ΕΑΣ στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων με κομβικό το ρόλο τόσο 
της ΕΥΘΥ, όσο και της ΕΥΣΕΚΤ.
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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 Άμεση ανάσχεση της 
συρρίκνωσης της 
παραγωγικής/επιχειρηματι
κής δραστηριότητας, 
ενδυνάμωση της 
ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας των 
νησιών της Περιφέρειας, 
ιδιαίτερα των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και αύξηση 
της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με 
αιχμή την καινοτομία.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 40.000.000 € και 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 
Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του Άξονα, 
- εξειδικεύτηκαν  5 δράσεις π/υ 15.500.000  εκ € στον Θεματικό Στόχο 3,
- εκδόθηκε 1 πρόσκληση π/υ 1.250.000€ που αφορά την Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της 
χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, 
υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό
Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις στον τομέα των ΤΠΕ καθώς εκκρεμούσε η σχετική αυτοδέσμευση για την 
ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Σύγκλιση. 
Στον τομέα της Επιχειρηματικότητας (Θεματικός Στόχος 3) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η 
εκχώρηση σε Ενδιάμεσο Φορέα της διαχείρισης μέρους του άξονα, π/υ 15,5 εκ. € που αφορά στις δράσεις :

3a.2.1 Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στον 
αγροδιατροφικό (2η μεταποίηση) τομέα ή/και στον τουρισμό.
3b.1.1 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου προς την κατεύθυνση συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις, με στόχο την εξωστρέφεια τους.
3b.1.2 Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη κάθετων ή/και οριζόντιων συνεργασιών με άλλες 
επιχειρήσεις.
3d.1.1 Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων, καθώς και υφιστάμενων ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών 
εμπορικών ή/και διοικητικών λειτουργιών, με χρήση καινοτομιών, για ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την 
εξωστρέφεια.
3d.2.1 Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα της Περιφέρειας.
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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

2α Ανάπτυξη, αξιοποίηση και 
αύξηση της συμμετοχής 
του ανθρώπινου 
δυναμικού στην αγορά 
εργασίας, ενεργός ένταξη 
και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά 
και οικονομικά ευπαθών 
ομάδων

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 32.952.500 € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
Στο σκέλος του άξονα που αφορά στον Θεματικό Στόχο 8 δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις λόγω της μη πλήρους 
άρσης της αυτοδέσμευσης για τον θεσμοθέτηση του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας 
καθώς και τη καθυστέρησης ενεργοποίησης των δράσεων της RIS. 
Σχετικά με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, μέχρι το τέλος του 2016 είχαν εξειδικευθεί 13 δράσεις π/υ 11,9 
εκ. € ποσοστό 36% του άξονα, οι προσκλήσεις ανήλθαν σε 9,48 εκ. € εντάχθηκαν 21 πράξεις π/υ 7,2 εκ. € στο 
πλαίσιο του συνόλικού προγραμματισμού που αφορούν στη λειτουργία υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας 
(ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, συμβουλευτικά κέντρα, κηφη, και κδηφ αμεα ενώ συνεχίστηκε και 
στο έτος αναφοράς η ένταξη δράσεων εναρμόνισης και εκπαιδευτικής στήριξης καθώς και η ένταξη δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, κέντρα κοινότητας). 
Λόγω μη εξειδίκευσης του εθνικού πλαισίου για τον τομέα της υγείας καθώς και για την Κοινωνική Οικονομία 
δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις στους αντίστοιχους τομείς που συνολικά δεσμεύουν το 45% των πόρων του άξονα. 
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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

Σε ο,τι αφορά στις υλοποιούμενες δράσεις, από τα στοιχεία υλοποίησης των παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά στις 
δράσεις για τις κακοποιημένες γυναίκες έως 31.12.2016 υποστηρίχθηκαν 3 δομές και 155 επωφελούμενες, από 
την υλοποίηση της δράσης για τα ΚΗΦΗ υποστηρήχθηκαν 2 δομές και 40 επωφελούμενοι ενώ από τη δράση της 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 υποστηρίχθηκαν 35 σχολικές 
μονάδες και 36 μαθητές

2β Υποδομές υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη το άξονα προτεραιότητας 2β ανέρχεται σε 37.037.500 € και 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Στα πλαίσια του άξονα χρηματοδοτούνται οι δράσεις στους τομείς υγείας, 
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας. Δεδομένου ότι στον συγκεκριμένο άξονα δεν ισχύουν αιρεσιμότητες και 
αυτοδεσμεύσεις που να δυσχεραίνουν την έναρξη υλοποίησης, το ποσοστό ενεργοποίησης είναι σχετικά υψηλό, 
άνω του 90%, δημοσιεύθηκαν 11 προσκλήσεις π/υ 33,7 εκ. € ενώ έχουν ενταχθεί έργα 10 έργα π/υ 18,86 εκ. € 
που καλύπτουν το 51% του π/υ του άξονα προτεραιότητας. Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις π/υ 8,275 εκ € που 
αντιστοιχούν στο 22,3% του άξονα ενώ οι πληρωμές που δηλώθηκαν ανέρχονται σε 5,13 κ €, που αντιστοιχούν 
στο 13,9% του άξονα

3 Προστασία του 
περιβάλλοντος και των 
πόρων και μετάβαση σε 
μια οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον, με επάρκεια 
πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και 
αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα ανέρχεται σε 126.250.000 € που 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 
Παρά το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο άξονα, κατά την περίοδο αναφοράς εξακολουθούν να ισχύουν 
συγκεκριμένες αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις, στον τομέα της ενέργειας (Επενδυτική Προτεραιότητα 4c) και 
της διαχείρισης απορριμμάτων (Επενδυτική Προτεραιότητα 6α), 
Ειδικότερα στα πλαίσια του άξονα :
-ενεργοποιήθηκαν όλες οι δράσεις που αφορούν στον τομέα των υδάτων (διαχείριση, εφαρμογή σχεδίου 
διαχείρισης λεκανών απορροής), 
-εξειδικεύθηκε το σύνολο των δράσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων και με την άρση της αυτοδέσμευσης 
λόγω έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, θα ενεργοποιηθεί άμεσα, 
- εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των δράσεων που αφορούσε στον τομέα του πολιτσμού,
- δρομολογήθηκαν όλες οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων που κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του εν λόγω και δημοσιεύθηκαν οι σχετικές 
προσκλήσεις προς Φορείς, 
- ολοκληρώθηκε η μεταφορά τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων από τη Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013 τόσο για την ομαλή ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού όσο και για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 
έργων.
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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

Με την άρση των σχετικών αυτοδεσμεύσεων με τη λήξη του έτους 2016 και την έγκριση και προκήρυξη των 
δράσεων που αφορούν σε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, αναμένεται στο τέλος του 2017 η πλήρης 
ενεργοποίησή του. Εξειδικεύθηκαν 20 δράσεις, ενεργοποιήθηκαν 8 προσκλήσεις π/υ  55,75 εκ. €, εντάχθηκαν 15 
έργα π/υ 27,36 εκ. €ου αντιστοιχούν στο 21,7% του άξονα. αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις π/υ 18,1 εκ. € και 
δηλώθηκαν πληρωμές 6,5 εκ. € που αντιστοιχούν στο 5,2% του άξονα

4 Συμπλήρωση-ολοκλήρωση 
διατηρήσιμων υποδομών 
για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται σε 60.000.000 € και 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
 Προτεραιότητα στην ενεργοποίηση του άξονα δόθηκε στην τακτοποίηση τμηματοποιημένων έργων της περιόδου 
2007-2013 με τη μεταφορά έργων στα πλαίσια του κλεισίματος του ΕΠ "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Η υλοποίηση του άξονα καθυστερεί λόγω χαμηλής ωριμότητας έργων και περιορισμένης επιλεξιμότητας καθώς 
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης των ΟΧΕ.
Εξειδικεύθηκαν 2 δράσεις, ενεργοποιήθηκαν 3 προσκλήσεις 40,7 εκ. €, εντάχθηκαν 6 έργα π/υ 21,01 εκ. €, 
αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις 17,83 εκ. € δηλώθηκαν πληρωμές 6,85 εκ. € ποσοστό 11,4% του άξονα

5 Τεχνική  Βοήθεια ΕΤΠΑ Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα προτεραιότητας ανάρχεται σε 4.826.548 € και 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Εξειδικεύθηκε ο συνολικός π/υ του άξονα, ενεργοποιήθηκε πρόσκληση π/υ 2,76 εκ. €, εντάχθηκαν 7 πράξεις π/υ 
1,63 εκ. €, ποσοστό 33,6% του άξονα, αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις π/υ 1,5 εκ. € και δηλώθηκαν πληρωμές 
55 χιλ. € ποσοστό 1, 0% του άξονα

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα ανέρχεται σε 602.952 €
Εξειδικεύθηκε το σύνολο του π/υ του άξονα, ενεργοποιήθηκε 1 πρόσκληση π/υ 450 χιλ. €  έντάχθηκε 1 πράξη π/υ 
200 χιλ. αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις 182 χιλ. € και δηλώθηκαν πληρωμές 163,2 χιλ. €, ποσοστό 20% στον 
άξονα
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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 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 6,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 6,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

(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 CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση

0,00 0,00

S CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 1a1 - Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας, για ερευνητική δραστηριότητα, που κατά κύριο λόγο θα 
εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική RIS 3.

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

T2801 Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι 
που αναπτύσσονται στην 
Περιφέρεια

Αριθμός Μετάβαση 11,00 2014 13,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T2801 Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι 
που αναπτύσσονται στην 
Περιφέρεια

12,00 11,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 325,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 325,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 25,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 25,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

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

Επιχειρήσεις Μετάβαση 300,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

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

Επιχειρήσεις Μετάβαση 300,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις
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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

με ερευνητικά ιδρύματα

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

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00 0,00 Δεν ενεργοποιήθηκαν 
προσκλήσεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 1b1 - Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχσνολογική καινοτομία.

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

Τ2802 Επιχειρηματικές δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη (ως 
ποσοστό του Περιφερειακού 
ΑΕΠ)

Ποσοστό % Μετάβαση 0,02 2011 0,03 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2802 Επιχειρηματικές δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη (ως 
ποσοστό του Περιφερειακού 
ΑΕΠ)

0,02
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 120,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 120,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 120,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 120,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

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 CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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

Ειδικός στόχος 2b1 - Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις

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

T2803 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
ΤΠΕ

Εκατομμύρια 
Ευρώ

Μετάβαση 69,00 2011 76,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T2803 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
ΤΠΕ

69,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 Τ2805 Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται απο δημόσιους 
φορείς

Άτομα Μετάβαση 30.000,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S Τ2805 Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται απο δημόσιους 
φορείς

Άτομα Μετάβαση 30.000,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

(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 Τ2805 Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται απο δημόσιους 
φορείς

0,00 0,00

S Τ2805 Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται απο δημόσιους 
φορείς

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 2c1 - Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους δημόσιους φορείς της Περιφέρειας

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

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ2804 Κατηγορίες παρεχομένων 
υπηρεσιών ΤΠΕ απο δημόσιους 
φορείς της Περιφέρειας

Αριθμός Μετάβαση 2,00 2014 5,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2804 Κατηγορίες παρεχομένων 
υπηρεσιών ΤΠΕ απο δημόσιους 
φορείς της Περιφέρειας

2,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 370,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 370,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 70,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 70,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Επιχειρήσεις Μετάβαση 300,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Επιχειρήσεις Μετάβαση 300,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 15,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις
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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

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 60,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 60,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 

0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

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

επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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 3a1 - Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας 
των ΜΜΕ

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

Τ2806 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας

Εκατομμύρια 
Ευρώ

Μετάβαση 827,00 2011 990,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2806 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας

827,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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

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

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 45,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 45,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 45,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 45,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

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 CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

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

Ειδικός στόχος 3b1 - Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών ή και συγχωνεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας

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

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ2808 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία Εκατομμύρια 
Ευρώ

Μετάβαση 2.643,00 2011 3.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2808 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 2.643,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

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 100,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 100,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 100,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 100,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 20,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 20,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 80,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 80,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις
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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 CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

Ειδικός στόχος 3d1 - Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών

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

Τ2809 Αξία εξαγωγών Περιφέρειας Εκατομμύρια 
Ευρώ

Μετάβαση 213,90 2011 280,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2809 Αξία εξαγωγών Περιφέρειας 186,00 213,90
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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

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 

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

συμμετοχής τους

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

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός 35,00 55,00 0,00 0,00 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

CR05 μειονεκτούντες συμμετέχοντες 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 

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

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

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

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 100,00 40,00 60,00 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

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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
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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

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

Μετάβαση CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Αριθμός 66,00 84,00 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 

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, 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

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 200,00 68,00 132,00 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 

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 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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

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

Μετάβαση  18,00 0,00 18,00 0,00 18,00

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

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  18,00 0,00 18,00 0,00 18,00

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

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

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

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
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

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

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 700,00 210,00 490,00 414,00 0,00 414,00 0,59 0,00 0,84 235,00 0,00 235,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 213,00 0,00 213,00 109,00 0,00 109,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 8,00 0,00 8,00 4,00 0,00 4,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

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

CO05 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Μετάβαση 408,00 0,00 408,00 198,00 0,00 198,00

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 33,00 0,00 33,00 19,00 0,00 19,00

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 109,00 0,00 109,00 63,00 0,00 63,00

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

Μετάβαση 499,00 0,00 499,00 260,00 0,00 260,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Μετάβαση 219,00 0,00 219,00 111,00 0,00 111,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων

Μετάβαση 70,00 0,00 70,00 30,00 0,00 30,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα 
τέκνα

Μετάβαση 66,00 0,00 66,00 27,00 0,00 27,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα

Μετάβαση 81,00 0,00 81,00 37,00 0,00 37,00
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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 105,00 0,00 105,00 61,00 0,00 61,00

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία Μετάβαση 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 280,00 196,00 84,00 23,00 0,00 23,00 0,08 0,00 0,27 17,00 0,00 17,00

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 2,00

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 830,00 437,00

Αναγν
ωριστι
κό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Μετάβαση 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00

CO02 μακροχρόνια άνεργοι Μετάβαση 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00

CO03 οικονομικά μη ενεργά άτομα Μετάβαση 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

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

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων

Μετάβαση 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

CO06 κάτω των 25 ετών Μετάβαση 14,00 0,00 14,00 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 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00
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(ISCED 2)

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

Μετάβαση 239,00 0,00 239,00 0,00 0,00 0,00

CO11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5 έως 8)

Μετάβαση 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

CO12 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Μετάβαση 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

CO13 συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα

Μετάβαση 39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00

CO14 συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα 
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Μετάβαση 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00

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

Μετάβαση 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00

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

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 6,00 0,00 6,00 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 393,00
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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

Τ2815 Άτομα που αποδεσμεύονται απο την 
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων

Μετάβαση Αριθμός 350,00 150,00 200,00 830,00 0,00 830,00 2,37 0,00 4,15 437,00 0,00 437,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Τ2815 Άτομα που αποδεσμεύονται απο την 
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων

Μετάβαση 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 220,00 280,00 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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 

Μετάβαση 2.500,00 1.500,00 1.000,00 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

(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

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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  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  3,00 1,00 2,00 1,00 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  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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 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 6,00 1,00 5,00 3,00 0,00 3,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση

Μετάβαση 6,00 1,00 5,00 3,00 0,00 3,00

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 6,00 1,00 5,00 3,00 0,00 3,00

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

Μετάβαση 6,00 1,00 5,00 3,00 0,00 3,00

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

Μετάβαση 6,00 1,00 5,00 3,00 0,00 3,00

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 400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα Μετάβαση 2.000,00 1.200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 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 5,00 5,00

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

Μετάβαση 5,00 5,00

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 6,00 3,00

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 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO04 οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση

Μετάβαση 3,00 1,00 2,00 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 3,00 1,00 2,00 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 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00

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

Μετάβαση 3,00 1,00 2,00 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 3,00
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

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

Αναγνωρι
στικό

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

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

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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  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 

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

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

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
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

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

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 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 11.000,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 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

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 

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

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  Αριθμός 105,00 195,00 0,00 0,00 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
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Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

2015 2014

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

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

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 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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
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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 130,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 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 30,00 0,00 0,00 0,00

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων

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
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Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

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 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

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 110.000,00 18.371,00

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Άτομα Μετάβαση 110.000,00 104.807,00

F Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται απο 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας

Άτομα Μετάβαση 40.000,00 0,00 Δεν έχουν ενταχθει 
πράξεις

S Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται απο 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας

Άτομα Μετάβαση 40.000,00 0,00 Δεν έχουν ενταχθεί 
πράξεις

(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

S CO36 Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

0,00 0,00

F Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται απο 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας

0,00 0,00

S Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται απο 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

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 9α1 - Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά 
ευπαθείς ομάδες

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

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ2810 Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών 
Υγείας 
(Πρωτοβάθμια,Δευτεροβάθμια,Τ
ριτοβάθμια)

Αριθμός 
επισκέψεων

Μετάβαση 481.381,00 2014 510.264,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Τ2811 Δυναμικότητα των υποδομών 
πρόνοιας της Περιφέρειας

Άτομα Μετάβαση 120,00 2014 160,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2810 Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών 
Υγείας 
(Πρωτοβάθμια,Δευτεροβάθμια,Τ
ριτοβάθμια)

748.188,00 481.381,00

Τ2811 Δυναμικότητα των υποδομών 
πρόνοιας της Περιφέρειας

175,00 120,00
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Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα 9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

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 30,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 30,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 30,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις Μετάβαση 30,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 16,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις Μετάβαση 16,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 110,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

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

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Μετάβαση 110,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις

(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 CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

F CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

S CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0,00 0,00

F CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

S CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα 9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

Ειδικός στόχος 9γ1 - Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

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

Τ2813 Κοινωνικές Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Μετάβαση 14,00 2014 35,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2813 Κοινωνικές Επιχειρήσεις 14,00
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Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

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 2.400,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Άτομα Μετάβαση 2.400,00 30.498,00 Η υπέρβαση της τιμής 
του δείκτη σε σχέση 
με την αρχική 
στοχοθεσία, οφείλεται 
στην ένταξη ενός 
έργου που αφορά στη 
προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης του 
προγράμματος 
σπουδών των 
σχολείων της 
Περιφέρειας.

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

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

Ειδικός στόχος 10 - Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες, 
αντίστοιχα.

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

Τ2820 Ωφελούμενοι φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός Μετάβαση 4.500,00 2014 5.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Τ2821 Ωφελούμενοι μαθητές 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός Μετάβαση 22.915,00 2014 28.415,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2820 Ωφελούμενοι φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4.500,00 4.500,00

Τ2821 Ωφελούμενοι μαθητές 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

22.915,00 22.915,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 310,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

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

Νοικοκυριά Μετάβαση 310,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

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

kWh/έτος Μετάβαση 9.500.000,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

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

kWh/έτος Μετάβαση 9.500.000,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

F CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Μετάβαση 315,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
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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

ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

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

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

Μετάβαση 315,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 
Εκκρεμεί η 
εκπλήρωση της 
σχετικής 
αιρεσιμότητας.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 4c1 - Μείωση της ετήσιας  κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων και των κατοικιών

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

Τ2823 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 
ενέργειας

Ktoe Μετάβαση 69,76 2013 902,10 202,93 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2823 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 
ενέργειας

187,93 143,91
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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

Άτομα Μετάβαση 60.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Άτομα Μετάβαση 60.000,00 68.612,00 Η υπέρβαση της τιμής 
του δείκτη σε σχέση 
με την αρχική 
στοχοθεσία, οφείλεται 
στην ένταξη ενός 
έργου προμήθειας 
εξοπλισμού για την 
προστασία μεγάλου 
τμήματος του 
πληθυσμού της 
Περιφέρειας από την 
εκδήλωση 
πλημμυρικών 
φαινομένων.

F CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

Άτομα Μετάβαση 80.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

S CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

Άτομα Μετάβαση 80.000,00 48.612,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

F CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

0,00 0,00

S CO21 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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

Ειδικός στόχος 5a1 - Βελτίωση/διεύρυνση του βαθμού προστασίας του πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές

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

Τ2824 Ποσοστό Πληθυσμού που 
επωφελείται από μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου

Ποσοστό (%) Μετάβαση 30,00 2014 80,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2824 Ποσοστό Πληθυσμού που 
επωφελείται από μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου

30,00 30,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Τόνοι/έτος Μετάβαση 5.000,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Τόνοι/έτος Μετάβαση 5.000,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

(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 CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

0,00 0,00

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη 
δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 6a1 - Συμβολή στη ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων).

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

Τ2825 Κλάσμα στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση

Τόννοι ανά έτος Μετάβαση 2.000,00 2014 19.500,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.Στα 
πλαίσια της αναθεώρησης θα 
επανεξετασθεί η πιθανότητα 
διορθώσεων του συγκεκριμένου δείκτη 
ως προς τον ορισμό, τη μονάδα 
μέτρησης και τις τιμές βάσης και 
στόχου

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2825 Κλάσμα στερεών αποβλήτων που 
οδηγείται σε ανακύκλωση

2.000,00



EL 95  EL

Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 15.000,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Άτομα Μετάβαση 15.000,00 Δεν υπάρχουν 
ενταγμένες πράξεις

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

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

Μετάβαση 8.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

Μετάβαση 8.000,00 8.400,00 Η σχετική υπέρβαση 
της τιμής του δείκτη 
οφείλεται στην ένταξη 
έργων phasing από την 
Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

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

0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 6b1 - Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων  ή/και τουριστικών περιοχών, απο λύματα

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

Τ2826 Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
απο βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

Μετάβαση 200.000,00 2014 240.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2826 Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
απο βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

200.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 6b2 - Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος

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

Τ2827 Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
απο επαρκή και βελτιωμένη 
παροχή νερού

Φυσικά πρόσωπα Μετάβαση 185.000,00 2014 280.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2827 Πληθυσμός που εξυπηρετείται 
απο επαρκή και βελτιωμένη 
παροχή νερού

185.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 50.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Επισκέψεις/έτος Μετάβαση 50.000,00 39.500,00

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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

Ειδικός στόχος 6c1 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

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

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

Τ2828 Επισκέψεις σε πόλους έλξης 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς

Αριθμός Μετάβαση 150.000,00 2013 250.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Στα 
πλαίσια της αναθεώρησης θα 
επανεξετασθεί η πιθανότητα 
τροποποίησης στοιχείων του δείκτη 
όσον αφορά στη μεθοδολογία μέτρησης, 
τη πηγή άντλησης στοιχείων και τις 
τιμές βάσης και στόχου

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2828 Επισκέψεις σε πόλους έλξης 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς

150.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 20.800,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

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

Εκτάρια Μετάβαση 20.800,00 0,00 Δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 6d1 - Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας

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

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή στόχος 
(2023)

2016 Σύνολο 2016 
Ποιοτικά

Παρατηρήσεις

T2829 Προστατευόμενες περιοχές 
(Σύνολο περιοχών Natura 2000) 
με εργαλεία διαχείρισης

Ποσοστό (%) Μετάβαση 0,00 2014 30,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T2829 Προστατευόμενες περιοχές 
(Σύνολο περιοχών Natura 2000) 
με εργαλεία διαχείρισης

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 1.500.000,00 0,00 Δεν υπάρχου 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

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

Τετραγωνικά 
μέτρα

Μετάβαση 1.500.000,00 10.800,00

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

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 6e1 - Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών  κέντρων και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

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

T2830 Ωφελούμενος πληθυσμός 
αστικών κέντρων ή/και κέντρων 
με συγκέντρωση λειτουργιών 
αστικού τύπου

Αριθμός Μετάβαση 56.506,00 2014 65.360,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

T2830 Ωφελούμενος πληθυσμός 
αστικών κέντρων ή/και κέντρων 
με συγκέντρωση λειτουργιών 
αστικού τύπου

56.506,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

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

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

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός Μετάβαση 1.300.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

S Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός Μετάβαση 1.300.000,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ενταγμένες πράξεις

(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 Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 0,00 0,00

S Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

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

Ειδικός στόχος 7a1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων 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

Τ2831 Μετακινούμενοι επιβάτες από και 
προς την Περιφέρεια

Αριθμός Μετάβαση 1.922.000,00 2011 2.500.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2831 Μετακινούμενοι επιβάτες από και 
προς την Περιφέρεια

2.302.000,00 1.922.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

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

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

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας

Τιμή-στόχος 
(2023) σύνολο

Τιμή-στόχος 
(2023) άνδρες

Τιμή-στόχος 
(2023) 

γυναίκες

2016 Σύνολο 2016 Άνδρες 2016 Γυναίκες Παρατηρήσεις

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ. Μετάβαση 6,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ. Μετάβαση 6,00 2,64

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Μετάβαση 10,00 0,00 Δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες 
πράξεις

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. Μετάβαση 10,00 5,21

F Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός Μετάβαση 50.000,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις και δεν 
εχουν ενταχθει πράξεις

S Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός Μετάβαση 50.000,00 0,00 Δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί 
προσκλήσεις και δεν 
εχουν ενταχθει πράξεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

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

F CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών

0,00 0,00

S CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 0,00 0,00
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(1) Αναγνωρι
στικό

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

νέων οδών

F CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

S CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

0,00 0,00

F Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 0,00 0,00

S Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες 0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

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 7b1 - Λειτουργική αναβάθμιση / επέκταση των  διανησιωτικών (ενδοπεριφερειακών) και διαπεριφερειακών  λιμενικών - θαλάσσιων συνδέσεων

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

Τ2831 Μετακινούμενοι επιβάτες από και 
προς την Περιφέρεια

Αριθμός Μετάβαση 455.000,00 2011 700.000,00 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2831 Μετακινούμενοι επιβάτες από και 
προς την Περιφέρεια

455.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση

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 7b2 - Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες εισόδου-εξόδου και κατ’ ακολουθία με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά και 
αστικά κέντρα

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

Τ2832 Χρονοαπόσταση min/km Μετάβαση 0,40 2014 0,28 Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνω
ριστικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικά 2014 Σύνολο 2014 
Ποιοτικά

Τ2832 Χρονοαπόσταση 0,40
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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 5 - 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 T2846 Αριθμός Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης.

Αριθμός 2,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

S T2846 Αριθμός Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης.

Αριθμός 2,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

F T2847 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

Αριθμός 20,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

S T2847 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

Αριθμός 20,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

F T2848 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

Αριθμός 20,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

S T2848 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

Αριθμός 20,00 Έχει ενεργοποιηθεί 
σχετική Πρόσκληση. 
Δεν εχουν ενταχθει 
πραξεις

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

(1) Αναγνωρι
στικό

Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Άνδρες 2015 Γυναίκες 2014 Σύνολο 2014 Άνδρες 2014 Γυναίκες
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(1) Αναγνωρι
στικό

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

F T2846 Αριθμός Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης.

0,00 0,00

S T2846 Αριθμός Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης.

0,00 0,00

F T2847 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

0,00 0,00

S T2847 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

0,00 0,00

F T2848 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

0,00 0,00

S T2848 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

0,00 0,00
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Άξονας προτεραιότητας 6 - 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 6 - 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

T2849 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης.

Αριθμός 1,00 0,00 0,00

T2850 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

Αριθμός 5,00 0,00 0,00

T2851 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

Αριθμός 10,00 0,00 0,00

Αναγνωριστ
ικό

Δείκτης Κατηγορία περιφέρειας 2015 2014

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

T2849 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης.

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

T2850 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις.

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

T2851 Τελικοί δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται.

0,00 0,00 0,00 0,00
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες 
επιχειρήσεις

Δείκτης Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
επιχειρήσεων από το 
ΕΠ μετά την αφαίρεση 
των πολλαπλών 
μορφών στήριξης

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

0

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

0

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

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

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

1 I K206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

2α F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΚΤ Μετάβαση 1.843.092,11

2α O CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 414,00 0,00 414,00 235,00 0,00 235,00

2α O CO12 συμμετέχοντες που 
ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 70,00 0,00 70,00 30,00 0,00 30,00

2α O CO17 άλλα μειονεκτούντα 
άτομα

Number ΕΚΤ Μετάβαση 23,00 0,00 23,00 17,00 0,00 17,00

2α O Τ2815 Άτομα που 
αποδεσμεύονται απο 
την φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 830,00 0,00 830,00 437,00 0,00 437,00

2β F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 5.419.438,70

2β I K206a Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 4,00

2β I K206b Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00

2β I K206c Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2,00

2β O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση

2β O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση
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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

3 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 6.579.451,86

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

Visits/year ΕΤΠΑ Μετάβαση

3 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση

3 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Μετάβαση

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

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση

4 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 6.845.841,41

4 O CO13 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος νέων 
οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση

4 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση

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

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

1 I K206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 

Enterprises 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

επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

2α F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΚΤ Μετάβαση 0,00 0,00

2α O CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 179,00 0,00

2α O CO12 συμμετέχοντες που 
ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 40,00 0,00

2α O CO17 άλλα μειονεκτούντα 
άτομα

Number ΕΚΤ Μετάβαση 6,00 0,00

2α O Τ281
5

Άτομα που 
αποδεσμεύονται απο 
την φροντίδα 
εξαρτημένων 
ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 393,00

2β F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

2β I K206
a

Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση

2β I K206
b

Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση

2β I K206
c

Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των 
έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

2β O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση

2β O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση

3 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

3 O CO09 Αειφόρος 
Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 

Visits/year ΕΤΠΑ 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

πολιτιστικής και 
φυσικής 
κληρονομιάς και 
πόλους έλξης 
επισκεπτών

3 O CO18 Ύδρευση: 
Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση

3 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία 
λυμάτων

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Μετάβαση

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

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση

4 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 0,00 0,00

4 O CO13 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
νέων οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση

4 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση

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

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 11000000 40.000.000,00

1 I K206 Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 150

1 O CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Enterprises ΕΤΠΑ Μετάβαση 55 215,00

2α F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 

€ ΕΚΤ Μετάβαση 10625000 32.952.500,00
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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

Δαπανών

2α O CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 160 700,00

2α O CO12 συμμετέχοντες που 
ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων

Number ΕΚΤ Μετάβαση 1600 5.000,00

2α O CO17 άλλα μειονεκτούντα 
άτομα

Number ΕΚΤ Μετάβαση 2900 11.280,00

2α O Τ2815 Άτομα που 
αποδεσμεύονται απο 
την φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 120 350,00

2β F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 10.000.000 37.037.500,00

2β I K206a Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3

2β I K206b Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 5

2β I K206c Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 6

2β O CO35 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 500 2.400,00

2β O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 30000 110.000,00

3 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 33125000 126.250.000,00

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

Visits/year ΕΤΠΑ Μετάβαση 10000 50.000,00

3 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 

Persons ΕΤΠΑ Μετάβαση 4500 15.000,00
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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

υπηρεσίες ύδρευσης

3 O CO19 Επεξεργασία 
λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη 
επεξεργασία λυμάτων

Population 
equivalent

ΕΤΠΑ Μετάβαση 2000 8.000,00

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

Households ΕΤΠΑ Μετάβαση 110 310,00

4 F F100 Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

€ ΕΤΠΑ Μετάβαση 16250000 60.000.000,00

4 O CO13 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος νέων 
οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 2 6,00

4 O CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένω
ν ή αναβαθμισμένων 
οδών

km ΕΤΠΑ Μετάβαση 3 10,00
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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 40.000.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2α ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 32.952.500,00 80,00 7.194.607,18 21,83% 7.194.607,18 1.843.210,43 5,59% 21

2β ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 37.037.500,00 80,00 18.886.477,65 50,99% 18.886.477,65 5.646.501,10 15,25% 10

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 126.250.000,00 80,00 27.357.759,45 21,67% 27.357.759,45 6.610.945,11 5,24% 15

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 60.000.000,00 80,00 21.018.321,67 35,03% 21.018.321,67 7.542.151,43 12,57% 6

5 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσια 4.826.548,00 80,00 1.630.000,00 33,77% 1.630.000,00 55.760,89 1,16% 7

6 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσια 602.952,00 80,00 200.000,00 33,17% 200.000,00 163.278,25 27,08% 1

Σύνολο ΕΤΠ
Α

Μετάβαση 268.114.048,00 80,00 68.892.558,77 25,70% 68.892.558,77 19.855.358,53 7,41% 38

Σύνολο ΕΚΤ Μετάβαση 33.555.452,00 80,00 7.394.607,18 22,04% 7.394.607,18 2.006.488,68 5,98% 22

Γενικό 
σύνολο

301.669.500,00 80,00 76.287.165,95 25,29% 76.287.165,95 21.861.847,21 7,25% 60
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 
112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

1 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

2α ΕΚΤ Μετάβαση  

2α ΕΚΤ Μετάβαση 109 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

21 EL41 2.517.521,40 2.517.521,40 1.326.921,32 4

2α ΕΚΤ Μετάβαση 110 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

21 EL41 1.631.760,00 1.631.760,00 0,00 5

2α ΕΚΤ Μετάβαση 111 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL41 236.515,50 236.515,50 48.802,49 1

2α ΕΚΤ Μετάβαση 111 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

21 EL41 1.329.730,28 1.329.730,28 430.033,01 4

2α ΕΚΤ Μετάβαση 111 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06 

24 EL41 432.000,00 432.000,00 0,00 1

2α ΕΚΤ Μετάβαση 112 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

21 EL41 847.080,00 847.080,00 0,00 4

2α ΕΚΤ Μετάβαση 112 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 200.000,00 200.000,00 37.453,61 2

2β ΕΤΠΑ Μετάβαση  

2β ΕΤΠΑ Μετάβαση 050 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL41 1.630.769,24 1.630.769,24 0,00 2

2β ΕΤΠΑ Μετάβαση 051 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

19 EL41 10.427.065,33 10.427.065,33 985.977,85 6

2β ΕΤΠΑ Μετάβαση 053 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

20 EL41 6.828.643,08 6.828.643,08 4.660.523,25 2

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 302.486,44 302.486,44 16.274,80 1

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 022 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

11 EL41 5.755.795,35 5.755.795,35 4.009.037,87 2

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 800.000,00 800.000,00 317.958,04 1

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 8.914.175,00 8.914.175,00 0,00 3

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 094 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 5.127.714,19 5.127.714,19 125.647,10 6

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 094 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 24 EL41 4.338.190,09 4.338.190,09 2.120.791,24 2
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Άξονας 
προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Τομέας 
παρέμβασης

Μορφή 
χρηματοδότηση

ς

Εδαφική 
διάσταση

Μηχανισμός 
υλοποίησης της 

εδαφικής 
διάστασης

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου

Δευτερεύων 
θεματικός 

στόχος ΕΚΤ

Οικονομική 
διάσταση

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής

Συνολικό 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 
στήριξη

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
διαχειριστική 

αρχή

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων

08, 08, 08, 08 

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 095 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

22 EL41 2.119.398,38 2.119.398,38 21.236,06 6

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 031 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL41 8.445.552,04 8.445.552,04 3.912.100,44 2

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 031 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 3.946.770,12 3.946.770,12 794.528,55 1

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 034 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

08 EL41 7.130.099,51 7.130.099,51 2.835.522,44 2

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 034 01 07 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 1.495.900,00 1.495.900,00 0,00 2

5 ΕΤΠΑ Μετάβαση  

5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 850.000,00 850.000,00 44.107,69 4

5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 380.000,00 380.000,00 11.653,20 2

5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 400.000,00 400.000,00 0,00 1

6 ΕΚΤ Μετάβαση  

6 ΕΚΤ Μετάβαση 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 150.000,00 150.000,00 122.458,69 1

6 ΕΚΤ Μετάβαση 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

24 EL41 50.000,00 50.000,00 40.819,56 1
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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 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 
στήριξη από το ΕΚΤ

2α 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

2β 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
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Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 
που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 
από το ΕΤΠΑ

5 0,00 0,00

Επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 
στήριξη από το ΕΚΤ

6 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

2β 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 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.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 2016 και δεν τέθηκε σε εφαρμογή εντός του έτους 
ως εκ τούτου δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις.
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Η ομαλή υλοποίηση των επιδόσεων του προγράμματος μπορεί να επηρεάζεται σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και από τα παρακάτω γενικά και ειδικά θέματα 

- αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί  καθώς και η 
ολοκλήρωση του σχεδιασμού εθνικών πολιτικών σε κρίσιμους τομείς που 
χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος μπορεί να προκαλούν καθυστερήσεις στην 
εξειδίκευση δράσεων και έκδοση προσκλήσεων σε τομείς που επηρεάζονται από αυτές. 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα, δεδομένου ότι αφορά κυρίως σε εθνικές 
πολιτικές ασκείται πίεση στους αρμόδιους φορείς για την επίσπευση των διαδικασιών

- Κατευθυντήριες Οδηγίες για νέα θέματα που εισάγονται από τους κανονισμούς των 
ΕΔΕΤ, ενδεικτικά αναφέρονται : Η επιλογή και λειτουργία ΕΦΔ, η εφαρμογή κρατικών 
ενισχύσεων σε έργα υποδομών. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών υπάρχει 
συνεχής συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

- Εφαρμογή ΣΔΕ 2014-2020 : Εισαγωγή μεγάλου αριθμού νέων/διαφοροποιημένων 
διαδικασιών διαχείρισης καθώς και νέων διαδικασιών στην ένταξη των έργων (π.χ. 
υποβολή ενστάσεων). Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απαιτείται εκπαίδευση – 
ενημέρωση στελεχών των ΕΥΔ αλλά και των δικαιούχων καθώς και συνεργασία με 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές. και αυστηρή τήρηση των χρόνων που θέτει το ΣΔΕ

- Δυσκολία προσαρμογής των δικαιούχων στις νέες διαδικασίες που επιβάλλει το ΣΔΕ 
και το ΟΠΣ 2014-2020

- Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων. Μέτρο αντιμετώπισης : 
Εκπαίδευση, ενημέρωση, συνεργασία ΕΥΔ και Εθνικών Αρχών

 



EL 132 EL

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.

Βασικό στόχο με την έναρξη της περιόδου αναφοράς αποτελούσε η κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη ενεργοποίηση του Προγράμματος. Προϋπόθεση για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, αποτελεί η εξειδίκευση των δράσεων και εν συνεχεία οι προσκλήσεις 
προς δικαιούχους. Το ποσοστό εξειδικευμένων δράσεων από 25% στην αρχή του 2016 
έφθασε στο τέλος του έτους στο 67%. Το ποσοστό δράσεων που εξειδικεύθηκε και 
ενεργοποιήθηκε θεωρείται σημαντικό δεδομένου ότι τα τμήματα του 
Προγράμματος δεν ενεργοποιήθηκαν είτε απαιτούσαν ειδικές διαδικασίες διαχείρισης 
(χωρικές επενδύσεις) είτε αποτελούσαν αντικείμενο εκχώρησης (ιδιωτικές επενδύσεις) 
είτε απαιτούσαν την εξειδίκευση τομεακών πολιτικών (ενέργεια, υγεία, κοινωνική 
οικονομία) είτε απαιτούσαν την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων.

Η ύπαρξη αυτοδεσμεύσεων επηρέασε την πλήρη ενεργοποίηση των εξειδικευμένων 
δράσεων, αυτοδεσμεύσεις που έληγαν σταδιακά στη περίοδο αναφοράς ή και προς το 
τέλος της (έγκριση ΠΕΣΔΑ), ωστόσο η ενεργοποίηση του Προγράμματος αυξήθηκε 
σημαντικά τη περίοδο αναφοράς από το 2% στο 48% στο τέλος του 2016.

Αντίστοιχη εξέλιξη είχαν και οι εντάξεις από το 1% στο 23%. Η επίτευξη αυτή θα 
μπορούσε να ήταν καλύτερη αν η ωριμότητα των έργων ήταν υψηλή, οι δικαιούχοι 
μπορούσαν ευκολότερα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις προσαρμογής 
στα νέα δεδομένα διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος διαχείρισης & ελέγχου 
Επίσης η περίοδος αναφοράς συνέπεσε με το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 γεγονός 
που επιβάρυνε το σύστημα διαχείρισης  με επιπλέον διαχειριστικό φόρτο καθώς και με 
την επιβάρυνση βασικών δικαιούχων του Προγράμματος από εξωγενείς παράγοντες 
που επηρρέασαν την ετοιμότητά τους για υποβολή προτάσεων (μεταναστευτικό)

Το έτος 2016 δεν έχει εφαρμογή ο κανόνας αυτόματης αποδέσμευσης ν+3. Η 
υποχρέωση για το τέλος του 2017 που θα είναι το πρώτο έτος ισχύος ανέρχεται σε 33,5 
εκ. € δημ. δαπ. για το ΕΤΠΑ και 5,49 εκ. € για το ΕΚΤ. Από τις πιστοποιημένες 
πληρωμές μέχρι τέλος του 2016, 18,2 εκ. € για το ΕΤΠΑ και 2,0 εκ. € για το ΕΚΤ  και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των πληρωμών εντός του 2017, εκτιμάται ότι για το 
ΕΤΠΑ δεν θα ισχύσει ο κανόνας της αποδέσμευσης ενώ θα πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για το ΕΚΤ.

Σε σχέση με το πλαίσιο επιδόσεων, σύμφωνα με το οποίο, στο τέλος του 2018, θα 
εξετασθεί η επίτευξη των οροσήμων, όπως έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο ΕΠ ανά άξονα 
προτεραιότητας προκειμένου να κατανεμηθεί το αποθεματικό επίδοσης, που ισοδυναμεί 
με το 6% των πόρων των Ταμείων  στο Πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2016, τις ενέργειες για την ενεργοποίηση δράσεων 
καθώς και τη δομή του πλαισίου επιδόσεων του Προγράμματος, εκτιμάται ότι είναι 
εφικτή η επίτευξη των οροσήμων 2018 στον Άξονα 4, σε επίπεδο οικονομικού 
δείκτη και σε επίπεδο δεικτών εκκροών.Η ίδια εκτίμηση είναι δυνατή και για τον άξονα 
2β. Στον άξονα 3 απαιτείται προσπάθεια για την επίτευξη του οικονομικού 
δείκτη καθώς και ένταξη νέων πράξεων στους τομείς ύδρευσης και ενέργειας, για την 
επίτευξη δεικτών εκκροών. Όσον αφορά στον άξονα 1, δεδομένου ότι έχει 
καθυστερήσει η έναρξη υλοποίησης, εκτιμάται ότι πιθανόν να μη είναι εφικτή η 
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επίτευξη των στόχων των οροσήμων του 2018 και να απαιτηθεί επαναπροσδιορισμός 
των στόχων στην αναθεώρηση του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στον άξονα 2α, η 
επίτευξη των στόχων του οικονομικού όσο και των δεικτών εκκροών θεωρείται 
επισφαλής εφόσον δεν ενεργοποιηθούν σύντομα δράσεις ειδικότερα στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 9iv που αφορούν στον τομέα της υγείας που δεσμεύει το 40% περίπου 
των πόρων του άξονα
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 
πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 
εφαρμογή SFC2014
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 

μέτρα
Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 

ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

1.
Δευτερο

γενής 
νομοθεσία 
ανάθεσης 
ΔΣ έργων, 
προμηθειώ
ν, 
υπηρεσιών 
(αρ.172 
ν.4281/201
4)– Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο 
Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων,  

Αριθ. Ναι O ν.4281/2014 καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον 
ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε 
στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον 
ανάγκη έκδοσης των προβλεπομένων στο άρθρο 
172 του ν.4281/14.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

10. Λήψη 
μέτρων 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς (Ν. 
4281/14) -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

2. 
Ενσωμάτω
ση των 
νέων 
ευρωπαϊκώ
ν οδηγιών 
για τις 

18 Απρ 
2016

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας
Υπουργείο 

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..
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μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

Δημόσιες 
Συμβάσεις 
-  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Υποδομών, 
Μεταφορών και 
Δικτύων

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

3. 
Υποβολή 
στην ΕΕ 
λίστας 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος Α 
& Β-  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Ναι Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 
30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες 
της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης 
κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες 
οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 
κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 
2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

4. 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 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

5. Έκδοση 
κατευθυντ
ήριων 
οδηγιών/ 
ερμηνευτικ
ών 
εγκυκλίων: 
Μέρος  Β -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες 
οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

6. 
Προσδιορι
σμός 
τευχών 
δημοπράτη

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 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. σης που θα 
τυποποιηθ
ούν: 
Μέρος Α 
& Β -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

(λίστα 2016).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

7. Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Α -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2015.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

8. Έκδοση 
τυποποιημ
ένων 
τευχών 
δημοπράτη
σης: 
Mέρος Β -  
Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ Αριθ. Ναι Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των 
προβλεπομένων 3 πρότυπων τευχών της λίστας 
του 2016.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών.

9. 
Υποβολή 
στην ΕΕ 
σχεδίου 
εφαρμογής 
του νέου 
συστήματο
ς 
προδικαστι
κής 
προστασία
ς -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την 
Ε.Ε.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

1. 
Ολοκλήρω
ση 
δράσεων 
παρ. 

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.
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μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΕΔΕΤ. 2.7.1.3 του 
MoU: 4, 
5(i) (ii) 
(v), 6,7(iii) 
(iv) (v) & 
8 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - EΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

2.Ανοιγμα 
αγοράς 
παροχής 
υπηρεσιών 
e-
procureme
nt σε 
ιδιώτες 
(διασύνδεσ
η με 
promitheus
) Βλ. 
ΣΔ(G4)

30 Απρ 
2015

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one 
single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) 
ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.
• Με τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4412/2016  ενεργοποιείται η πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και 
μελετών.
• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με 
ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων.
• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ. 
• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-
Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί 
στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

1. 
Υιοθέτηση 
σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις 
Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). 
Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ατος για 
ΔΣ για το 
2015 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

Δικτύων ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

2. 
Υιοθέτηση 
σε 
συμφωνία 
με την ΕΕ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος για 
ΔΣ για το 
2016 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου
Υπουργείο. 
Υποδομών 
Μεταφορών και 
Δικτύων

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε 
στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες 
Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
κεντρικής και τοπικής διοίκησης).

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

3. 
Υιοθέτηση 
σε 
συμφωνία 
με ΕΕ 
κυλιόμενο
υ 
εκπαιδευτι
κού 
προγράμμ
ατος ΔΑ & 
σχετικών 
φορέων 
Βλ.ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 
15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο 
κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά 
τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές 
αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην 
διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ .

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

4. 
Προσθήκη 
στο 
«Δίαυλο» 
λειτουργία
ς  
ανταλλαγή
ς 
πληροφορι
ών/ καλών 
πρακτικών 
μεταξύ 
ΔΑ-  Βλ 

30 Ιουν 
2015

Εθνική Αρχή 
Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς 
φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «Δίαυλος» τα σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΣΔ(G4)

G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

5. 
Υποστήριξ
η 
δικαιούχω
ν 
κεντρικών/
τοπικών 
αναθετουσ
ών 
αρχών/φορ
έων για τη 
νέα 
νομοθεσία  
Βλ.ΣΔ(G4)

30 Ιουν 
2015

ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Ναι Ναι Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς:
• Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη  
στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών 
κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες 
οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις- 
απαντήσεις, συμβουλές).
• Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες 
τις Διαχειριστικές Αρχές  σε θέματα αφορούν 
στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

1. 
Διαμόρφω
ση 
μηχανισμο
ύ  για 
ανάπτυξη 
και 
επικαιροπο
ίηση του 
Ενιαίου 
Συστήματο
ς Δεικτών.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΓΓΕΑ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε 
μηχανισμός για την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής 
ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’αριθμ. 
48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), η οποία συνέταξε το 
αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος 
Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από 
Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της 
Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη 
συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για 
το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της 
ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» 
και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email 
στην Ε.Ε.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 

2. 
Διαμόρφω
ση 1ης 
Εγκυκλίου 
με αρχικές 

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

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.

μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

κατευθύνσ
εις για την 
ανάπτυξη 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

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. 
Διαμόρφω
ση 2ης 
Εγκυκλίου 
για την 
ανάπτυξη 
του 
ενιαίου 
συστήματο
ς δεικτών 
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 
2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
& ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
καταρτίσθηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη 
φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των 
προγραμμάτων [2ο μέρος, Αριθ.Πρωτ. 
44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 & 3ο μέρος 
Αριθ.Πρωτ. 64853/ΕΥΣΣΑΑΠ 3466/10.12.2014 
- www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx]

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
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.

4. 
Ανάπτυξη 
συστήματο
ς 
συλλογής/
αποθήκευσ
ης/αναφορ
άς/ 
μετάδοσης 
στοιχείων 
μεμονωμέν
ων 
συμμετοχώ
ν (ΕΚΤ)

30 Μαρ 
2015

ΕΥΣΕΚΤ σε 
συνεργασία με 
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ 
ΟΠΣ και ΕΥΘΥ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε 
και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συλλογής/ 
αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων 
μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους 
δείκτες που μετρώνται με ‘microdata'.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον 

5. 
Κατάρτιση 
εγγράφου 
‘’Ενιαίο 

30 Απρ 
2015

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 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

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.

προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

Σύστημα 
Δεικτών 
ΕΣΠΑ 
2014-
2020’’.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΕΥΣΕΚΤ, 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΕΥ 
ΟΠΣ, ΕΥΘΥ

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. 
Ενσωμάτω
ση 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 
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.

7. 
Ανάπτυξη 
μηχανισμο
ύ 
στατιστική
ς 
επικύρωση
ς και 
συνεργασί
ας της 
ΕΑΣ με 
φορείς που 
μπορούν 
να 
παρέχουν 
σχετικά 
στοιχεία 
δεικτών.

30 Ιουν 
2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
σε συνεργασία με , 
την ΕΥΣΕΚΤ , τις 
Διαχειριστικές 
Αρχές των 
Προγραμμάτων και 
φορείς που 
παρέχουν 
στατιστικά 
στοιχεία

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης (Μνημόνιο Συνεργασίας με 
ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιασμός Δελτίου Ταυτότητας 
Δείκτη (ΔΤΔ).
• Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
ΕΑΣ και ΕΛΣΤΑΤ, ενεργοποιήθηκε και 
λειτουργεί ο μηχανισμός στατιστικής 
επικύρωσης, για τη συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας όλων των δεικτών από τις ΔΑ.
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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. 
Ρυθμίσεις 
για την 
προστασία 
προσωπικ
ών 
δεδομένων 
στην 
παρακολού
θηση του 
ΕΣΠΑ και 
των 
δεικτών 
ΕΚΤ.

30 Ιουν 
2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
ΕΥΣΕΚΤ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς 
προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
ψηφίσθηκε νομική ρύθμιση για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στην 
παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (Νόμος 
4403/2016).

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

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. 
Προσαρμο
γή του 
ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑ
ΜΑ στην 
ηλεκτρονι
κή 
αποθήκευσ
η 
δεδομένων 
δεικτών & 
αποστολή 
στην ΕΕ.

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 
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 

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. 
Αναβάθμι
ση του 
διαδικτυακ
ού τόπου 
www.anap
tyxi.gov.gr
/

30 Απρ 
2016

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ 
ΑΕ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκαν 
οι ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών και της 
προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π. Η 
αναβάθμιση του http://anaptyxi2014.avmap.gr/ 
βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη λειτουργεί 
πιλοτικά.



EL 145  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

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.

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. 
Ενσωμάτω
ση 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 
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.

3. 
Ρυθμίσεις 
για τη 
δημοσιοπο
ίηση των 
Ετήσιων 
Εκθέσεων 
προόδου 
των ΕΠ 
στις 
ιστοσελίδε
ς των ΕΥΔ 
& ΕΣΠΑ.

30 Απρ 
2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς τα στοιχεία 
των Ετήσιων Εκθέσεων δημοσιεύονται στις 
ιστοσελίδες των ΕΠ, στο www.espa.gr και είναι 
διαθέσιμα και στη δημόσια Open Data Platform 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε 
πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επιλογής των 
δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα.

Ανάλυση 
αν  η 
επιλογή 
των 
δεικτών 
αποτελέσμ
ατος 
αντανακλά 
την 
επιλογή 
των 
δράσεων 
πολιτικής  
(ex ante 

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 
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αξιολόγησης των επιπτώσεων. αξιολόγησ
η)

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.

1. Επιλογή 
σημαντικώ
ν δεικτών 
αποτελέσμ
ατος με 
τιμές 
βάσης και 
στόχου για 
κάθε ΕΠ 
και 
εισαγωγή 
στην 
SFC2014

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 
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.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.

2. 
Ενέργειες 
εξειδίκευσ
ης εθνικών 
τιμών 
στόχου-
βάσης σε 
περιφερεια
κό επίπεδο

31 Δεκ 2015 ΕΥΣΣΑΑΠ/ΕΥΣΕ
ΚΤ σε συνεργασία 
με τις 
Διαχειριστικές 
Αρχές και φορείς 
που τηρούν 
στατιστικά 
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.

Δείκτης 
Τ2817 : 
Άτομα 
ευάλωτων 
κοινωνικώ
ν ομάδων 
που 
ενσωματώ
νονται 
κοινωνικά 
μετά τη 

30 Ιουν 
2015

Διαχειριστική 
Αρχή

Αριθ. Ναι Ειδικά για τον Δείκτη Τ2817 στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης της Γενικής Αιρεσιμότητας 7, 
ολοκληρώθηκε η σχετική ενέργεια, με την 
ανάρτηση στην sfc στις 29.05.2017, της σχετικής 
πληροφόρησης.
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των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

λήξη της 
συμμετοχή
ς τους. 
Έλλειψη 
τιμής 
βάσης και 
τιμής 
στόχου

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για 
κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική 
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής 
ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, 
έγκαιρη συλλογή δεδομένων.

Ολοκλήρω
ση των 
εκθέσεων 
της εκ των 
προτέρων 
αξιολόγησ
ης 
(αξιολόγη
ση 
κριτηρίων 
ποιότητας 
δεικτών).

31 Δεκ 2014 Ομάδες 
Σχεδιασμού 
Προγράμματος των 
ΕΠ και 
Διαχειριστικές 
Αρχές

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:
• Περιελήφθησαν οι σχετικές αναλύσεις 
(αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) στο 
πλαίσιο των εκθέσεων εκ των προτέρων 
αξιολόγησης των ΕΠ.
• Περιγράφηκε ο μηχανισμός εξασφάλισης της 
ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των 
δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 
2014 – 2020 που στοχεύει στην αξιοπιστία των 
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. 
Περιγραφή 
μεθόδου 
ανάπτυξης 
υποσυστήμ
ατος 
δεικτών, 
σύμφωνα 
με το 
αρ.125.3.a.
i Καν. ΕΚ 
1303/2013.

30 Απρ 
2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και 
ΕΥΣΕΚΤ με τη 
συνεργασία της ΕΥ 
ΟΠΣ και των 
Διαχειριστικών 
Αρχών των 
Προγραμμάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης 
υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών.

G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας 6 - Υφίστανται διαδικασίες που 2. 30 Απρ ΕΥΣΣΑΑΠ & 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.

διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Ανάπτυξη 
πλαισίου 
συλλογής 
δεδομένων 
για τη 
διενέργεια 
αξιολογήσ
εων 
επιπτώσεω
ν.

2016 ΕΥΣΕΚΤ των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε 
σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 
1388/14.06.2017 στην SFC. 
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η 
μέθοδος ανάπτυξης του πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
επιπτώσεων.
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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:

Τελική 
διαμόρφω
ση και 
εξειδίκευσ
η της 
στρατηγικ
ής RISS σε 
περιφερεια
κό επίπεδο

28 Φεβ 2015 Περιφέρεια Β. 
Αιγαίου

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.
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορείου Αιγαίου).

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 
ανά τομέα 
και 
ενσωμάτω
σή τους 
στο τελικό 
κείμενο

9 Ιαν 2015 Περιφέρεια Βορ. 
Αιγαίου

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.

T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό 
παρακολούθησης.

1) 
Οριστικοπ
οίηση-
κοστολόγη
ση 

15 Ιαν 2015 Περιφέρεια Β. 
Αιγαίου

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας 
για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την 
Εθνική Στρατηγική RIS: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

προγράμμ
ατος 
δράσης

15.12.2015.

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.

2) Θα 
καθοριστεί 
χρηματοοι
κονομική 
κατανομή 
δράσεων 
ανα 
επιχειρησι
ακό (ΠΕΠ-
ΕΠΑΝΕΚ 
& ΠΑΑ)

30 Ιαν 2015 Περιφέρεια Β. 
Αιγαίου

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.

T01.1 - 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.

3) 
Διαβούλευ
ση 
προγράμμ
ατος 
δράσης

16 Φεβ 2015 Περιφέρεια - ΓΓΕΤ 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.

T01.1 - 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.

4) 
Έγκριση 
προγράμμ
ατος 
δράσης 
RIS3 απο 
αρμόδιο 
όργανο

28 Φεβ 2015 Περιφερειακό 
Συμβούλιο 
Καινοτομίας

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 

Παρακολο
ύθηση, 
έλεγχος 
και 
επικύρωση 
της 

20 Φεβ 2015 Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017) 935756 - 
21.02.2017.
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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

Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI. επιλογής 
των 
προτεραιοτ
ήτων

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) 
Εξειδίκευσ
η/ιεράρχησ
η/ποσοτικο
ποίηση  
κατηγοριώ
ν 
παρεμβάσε
ων σε 
συνάρτηση 
με 
υποβληθέν
τα  ΕΠ 
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 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη·

2) 
Επικαιροπ
οίηση 
συστήματο
ς δεικτών 
για τη 
μέτρηση 
προόδου 
στο 
ανωτέρω 1

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 

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) 
Κατάρτιση 
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.
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

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) 
Θεσμοθέτ
ηση 
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 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

2) 
Ενσωμάτω
ση των  
προτεινόμε
νων  
μέτρων 
στο 
Σύστημα 
Διαχείριση
ς και 
Ελέγχου 
των ΕΠ 
2014 - 
2020

31 Μαρ 
2015

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 
23.03.2017.

T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

3) 
Καταγραφ
ή των  
αρμοδιοτή
των των 
εμπλεκόμε
νων 
φορέων 
και 
υπηρεσιών
, των 
μηχανισμώ
ν 

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

πρωτοβουλίες. υλοποίηση
ς και των  
δυνητικών 
δικαιούχω
ν

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) 
Θεσμοθέτ
ηση 
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 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

1) Έναρξη 
υλοποίηση
ς μελέτης

30 Οκτ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την 
επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 
170914/109 22/01/2016)

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

2) 
Εκπόνηση 
μελέτης

30 Απρ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
γραφεία). 

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων 
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα 

3) 
Αποστολή 
Μελέτης 
στην ΕΕ 

31 Μαϊ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, 
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(ΓΔ 
Ενέργειας) 
– 
Διαβούλευ
ση/διαπρα
γμάτευση 
με την ΕΕ

Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

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) 
Τροποποίη
ση 
ΚΕΝΑΚ 
(εφόσον 
απαιτείται)

30 Σεπ 2015 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.

T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως 
προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

1) 
Ανάθεση 
Μελέτης

24 Ιουν 
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·

2) 
Εκπόνηση 
μελέτης εκ 
μέρους του 
αναδόχου
 (Σχέδιο 
μελέτης 
1/9/2014
Τελική 
μελέτη 

2 Νοε 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.



EL 155  EL
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

έκθεση 
2/11/2014)

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·

3)
Παραλα

βή μελέτης
(Παραλαβ
ή σχεδίου 
μελέτης 
13/10/201
4
Παραλαβή 
τελικής 
μελέτης 
έκθεσης 
17/11/201
4)

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 
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·

4) 
Αποστολή 
στρατηγικ
ού 
σχεδιασμο
ύ στην ΕΕ

31 Δεκ 2014 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 
Κλιματικής 
Αλλαγής- 
Διεύθυνση 
Αποδοτικής 
Χρήσης και 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 
Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός 
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 

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 

1) 
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.
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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

σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

2) 
Διαμόρφω
ση 
πρότασης 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
στον τομέα 
ύδρευσης

30 Ιουν 
2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

3) 
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 

4) 
Διαβούλευ
ση επί της 
πρότασης 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
με τη 
Γνωμοδοτι
κή 
Επιτροπή 
Υδάτων 
και με 

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.
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

της οικείας περιοχής ή περιοχών. Φορείς.
30/9/2015 
για την 
ύδρευση 
και
31/3/2016 
για τις 
λοιπές 
χρήσεις 
ύδατος

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.

5) Τελική 
διαμόρφω
ση και 
έγκριση 
της 
τιμολογιακ
ής 
πολιτικής 
για την 
ύδρευση

30 Απρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
(Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων (Απόφαση 
έγκρισης)

Αριθ. Ναι Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας 
και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 
63717/EΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά 
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 
της οικείας περιοχής ή περιοχών.

6) 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 

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για την περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1) 
Ολοκλήρω
ση και 
έγκριση 

31 Μαρ 
2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή 

Αριθ. Αριθ. 31 Δεκ 2017 Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
• Με Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
εγκρίθηκαν τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής: Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, 
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ολοκληρώθηκε 
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προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
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πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

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.

των 
Σχεδίων  
Διαχείριση
ς για το 
Υδατικό 
Διαμέρισμ
α Νήσων 
Αιγαίου

Υδάτων Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής 
Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θράκης και Ανατολικής, Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς, 
Θεσσαλίας, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της 
αυτοδέσμευσης για τα Π.Ε.Π. Κρήτης, Βορείου 
Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με σχετική επιστολή 
της Ε.Ε. (Ares(2016)1914922- 22/04/2016).

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.

2) 2ος 
κύκλος 
των 
Σχεδίων 
Διαχείριση
ς για τα 
υδατικά 
διαμερίσμ
ατα

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων

Αριθ. Αριθ. 31 Δεκ 2017 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 
συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος 
κύκλος ΣΔΛΑΠ).
Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίηση του 
2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης.

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·

1) 
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

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 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

2) 
Διενέργεια 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 

28 Φεβ 2015 ΥΠΕΚΑ / 
Διεύθυνση 
προστασίας 
βιοποικιλότητας, 
εδάφους & 
διαχείρισης 
αποβλήτων/ Τμήμα 

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).
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Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

την ιεράρχηση των αποβλήτων. ΕΣΔΑ 
Δημόσια 
Διαβούλευ
ση -
Ενσωμάτω
ση 
παρατηρή
σεων στον 
ΕΣΔΑ

Αστικών, 
Βιομηχανικών & 
Συναφών 
Αποβλήτων

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·

3)  
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

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·

4) 
Εκπόνηση 
μελέτης 
αναθεώρη
σης 
ΠΕΣΔΑ Β. 
Αιγαίου

30 Ιουν 
2015

Αρμόδιοι για την 
εκπόνηση και 
υλοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ είναι οι 
Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 
4071/2012 ή, 
εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 
οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του ΓΓ 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

Αριθ. Ναι Η ενέργεια ολοκληρώθηκε:
Εκπονήθηκαν οι 12 μελέτες που προβλέπονταν 
για τους ΠΕΣΔΑ της χώρας.

T06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

5) 
Διενέργεια 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 

15 Σεπ 2015 Αρμόδιοι για την 
εκπόνηση και 
υλοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ είναι οι 
Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 

Αριθ. Ναι Πελοπόννησος:
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε. Η ΚΥΑ έγκρισης της 
ΣΜΠΕ (ΑΔΑ Ω31Τ4653Π8-ΒΜΖ) θα αναρτηθεί 
στην SFC εντός του Ιουνίου.
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την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Εκτίμησης 
ΠΕΣΔΑ 
Δημόσια 
Διαβούλευ
ση - 
Ενσωμάτω
ση 
παρατηρή
σεων στον 
ΠΕΣΔΑ

4071/2012 ή, 
εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 
οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του ΓΓ 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

Λοιπές Περιφέρειες που έχουν την αιρεσιμότητα 
στο ΕΠ τους:
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς αναρτήθηκε 
στην SFC η ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε. Αναρτήθηκαν στην 
SFC οι ΚΥΑ έγκρισης 12 ΣΜΠΕ . Για την 
Πελοπόννησο η ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ 
Ω31Τ4653Π8-ΒΜΖ) θα αναρτηθεί στην SFC 
εντός του Ιουνίου.

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·

6)  
Έγκριση 
ΠΕΣΔΑ

30 Σεπ 2015 Αρμόδιοι για την 
εκπόνηση και 
υλοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ είναι οι 
Περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ του Ν. 
4071/2012 ή, 
εφόσον αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν 
λειτουργούν, οι 
οικείες 
Περιφέρειες, 
κατόπιν 
διαπιστωτικής 
πράξης του ΓΓ 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης

Αριθ. Ναι Πελοπόννησος:
Η ενέργεια ολοκληρώθηκε. Ο ΠΕΣΔΑ έχει 
Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος και βρίσκεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Λοιπές Περιφέρειες που έχουν την αιρεσιμότητα 
στο ΕΠ τους:
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.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν 
οι σχετικές επιστολές στην SFC για 12 από τις 13 
Περιφέρειες της Χώρας (πλην Πελοποννήσου). 
Για τον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου θα αναρτηθεί η 
σχετική επιστολή στην SFC εντός του Ιουνίου, 
καθώς ο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας έχει Κωδικό 
Αριθμό Δημοσιεύματος και βρίσκεται στο 
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Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

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

Αριθ. 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.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται 
τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
και καθορίζει:

1) 
Ολοκλήρω
ση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2015 EΔΑ Μεταφορών 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 

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) 
Διαδικασία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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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.

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

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) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

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) 
Ολοκλήρω
ση 
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 

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) 
Διαδικασία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.
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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.

(ΣΠΕ)  του 
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.

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 
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:

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 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.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

1) 
Ολοκλήρω
ση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 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 

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

2) 
Διαδικασία 
Στρατηγικ
ής 
Περιβαλλο

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι
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πλήρους 
υλοποίησης 
των 
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(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.

ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
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.

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 
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

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 1) 
Ολοκλήρω
ση 
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 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 2) 
Διαδικασία 
Στρατηγικ

20 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
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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.

ής 
Περιβαλλο
ντικής 
Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του 
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.

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 
(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· 4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

1) 
Ολοκλήρω
ση 
διαβούλευ
σης 
Στρατηγικ
ού Σχεδίου 
Επενδύσε
ων 
Μεταφορώ
ν (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι



EL 166  EL
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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) 
Διαδικασία 
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 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502/ 
12.04.2017.

T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1) 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.



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

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.

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.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

1) 
Ολοκλήρω
ση 
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 

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) 
Διαδικασία 
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.



EL 168  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.

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 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις 
και τις υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -  
12.04.2017.



EL 169  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

T07.3 - 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) 
Ολοκλήρω
ση 
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.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2) 
Διαδικασία 
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 

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.



EL 170  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 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.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 
ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, 
τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

1) 
Ολοκλήρω
ση 
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 171  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

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)·

2) 
Διαδικασία 
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.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

3) Τελική 
έκδοση 
ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017.

T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 

4) 
Υιοθέτηση 
/ έγκριση 

28 Νοε 2014 EΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 



EL 172  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

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.

πλαίσιο)· ΣΠΕΜ 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.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα 
των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.

1) 
Ολοκλήρω
ση μελέτης

24 Ιαν 2015 Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητ
ας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 
18.10.2016.

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, 

4 - 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.
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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

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.

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
Συνεργασί

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. 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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μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 
δεικτών

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

2. 
Εξειδίκευσ
η 
Περιφερει
ακών 
Στρατηγικ
ών 
Σχεδίων 
Κοινωνική
ς Ένταξης

30 Ιουν 
2015

αρμόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου

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 Βορείου Αιγαίου 
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και 
στις 03.06.2015 αναρτήθηκε στην SFC.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

3. 
Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. 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 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και 
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

4.  
Διασύνδεσ
η 
διαθέσιμω

31 Δεκ 2014 Οικείες 
Περιφέρειες - 
Διεύθυνση 
Κοινωνικής 

Αριθ. Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
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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.

ν οικείων 
πληροφορι
ακών 
συστημάτ
ων και 
βάσεων 
δεδομένων

Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

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 
φτώχειας
Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. 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·

2. 
Εξειδίκευσ
η 
Περιφερει
ακών 
Στρατηγικ
ών 
Σχεδίων 
Κοινωνική

30 Ιουν 
2015

αρμόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου

Αριθ. Ναι
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μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ς Ένταξης

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

Αριθ. Ναι

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

Αριθ. Ναι

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

1.Εκπόνησ
η και 
ολοκλήρω
ση του 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
Πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
φτώχειας. 

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. Ναι
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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

T09.1 - 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

30 Ιουν 
2015

αρμόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου

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 Βορείου Αιγαίου 
εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και 
στις 03.06.2015 αναρτήθηκε στην SFC.

T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση 
και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.

3. 
Συνεργασί
α με 
ΕΛΣΤΑΤ/
ΕΥΣΕΚΤ/
ΕΥΣΣΑΑ
Π για 
διαμόρφω
ση 
επαρκούς 
βάσης 
στοιχείων 
& 
ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. 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
ων και 
βάσεων 
δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες 
Περιφέρειες - 
Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

Αριθ. Ναι
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 
22.01.2015.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

T09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν 
οι δράσεις ένταξης των Ρομά και 
μηχανισμός επανεξέτασης για την 

Ολοκλήρω
ση δράσης 
«Οργάνωσ
η της 
Παρακολο
ύθησης 

31 Δεκ 2015 Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Προστασίας  -
ΥΠΑΚΠ

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1914959 - 
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

προσαρμογή της στρατηγικής· των 
Κοινωνικώ
ν 
Πολιτικών
»

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 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. 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
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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. 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 της 
υλοποίηση
ςμεταρρυθ
μίσεων 
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

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
μαθητών/Ε
νέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016 

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 

2. 
Παρακολο

30 Μαρ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
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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

πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

σχολείου το οποίο: ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

2015 Πολιτικής αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου το οποίο:

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ψη του 
σχολείου

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
μαθητών 
& 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
σε ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· 5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

1.Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 
& προόδου 
μαθητών/ 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς της ΜΔ 
σε ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 
διαρροής

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των 
οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα 
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

1. Έκδοση 
ΥΑ για 
την 
καταγραφή 
απουσιών 

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

ΣΛΕΕ. φορέων. & προόδου 
των 
μαθητών/ 
Ενέργειες 
καταγραφή
ς ΜΔ σε 
ΣΕΚ & 
ΙΕΚ

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

2. 
Παρακολο
ύθηση 
απουσιών 
ώστε να 
εντοπιστού
ν οι 
«επίφοβοι 
προς 
διαρροή» 
και να 
ληφθούν 
ad hoc 
μέτρα

30 Μαρ 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

3. 
Ολοκλήρω
ση & 
εφαρμογή 
του 
συστήματο
ς για την 
καταγραφή 
της 
μαθητικής 
διαρροής 
στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 
2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ 
Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

4. 
Υιοθέτηση 
πολιτικών 
ad hoc για 
την 
αντιμετώπι
ση της 
μαθητικής 

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

διαρροής

T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
φορέων.

5. 
Ολοκλήρω
ση εθνικής 
στρατηγικ
ής για τη 
μαθητική 
διαρροή/ 
πρόωρη 
εγκατάλει
ψη του 
σχολείου

30 Ιουν 
2015

Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της  
αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 1830026 - 
18.04.2016

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία:

1. 
Κατάθεση 
των 
Ιδρυματικ
ών 
Εκθέσεων 
των ΑΕΙ οι 
οποίες θα 
έχουν 
υποκεφάλα
ιο 
στρατηγικ
ού 
σχεδιασμο
ύ

31 Δεκ 2014 Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας 
στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ)

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 
18.07.2016 

T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία:

2. Σύνθεση 
της 
στρατηγικ
ής

30 Ιουν 
2015

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561471 - 
18.07.2016

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 

1. 
Εξειδίκευσ
η/ 
οριστικοπο
ίηση των 
οροσήμων 
του 

31 Μαρ 
2015

Γενική 
Γραμματεία- -
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 
18.07.2016 
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Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα Τα κριτήρια δεν πληρούνται Ληφθέντα 
μέτρα

Προθεσμία Αρμόδιοι φορείς Το μέτρο 
ολοκληρώθηκε 
εντός της 
προθεσμίας

Τα 
κριτήρια 
πληρούν
ται

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
πλήρους 
υλοποίησης 
των 
υπόλοιπων 
μέτρων

Παρατηρήσεις

στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα: σχεδίου 
εφαρμογής 
της 
μαθητείας

Πρόνοιας

T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:

2. 
Διαμόρφω
ση 
Εθνικού 
Στρατηγικ
ού 
Πλαισίου 
για την 
Επαγγελμα
τική 
Εκπαίδευσ
η και 
Κατάρτιση

31 Δεκ 2015 Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ) και 
Υπουργείο 
Εργασίας 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

Αριθ. Ναι Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: 
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 3561631 - 
18.07.2016
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου
Συνολικές 
επενδύσεις

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος

Προγραμματιζ
όμενη 
ημερομηνία 
κοινοποίησης/υ
ποβολής

Ημερομηνία 
σιωπηρής 
συμφωνίας/έγκ
ρισης από την 
Επιτροπή

Προγραμματισ
μένη έναρξη 
υλοποίησης 
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 
περάτωσης

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτι
κές προτεραιότητες

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
Οικονομική 
πρόοδος (% 
δαπανών που 
έχουν 
πιστοποιηθεί 
στην Επιτροπή 
σε σύγκριση με 
το συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος)

Τρέχουσα 
κατάσταση 
υλοποίησης - 
φυσική πρόοδος 
Κύριο στάδιο 
υλοποίησης του 
έργου

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 
εργασιών

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 
προγράμματος
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ CCI Στάδιο 
υλοποίησης 
του ΚΣΔ

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος

Συνολική δημόσια 
στήριξη

Συνεισφορά ΕΠ στο 
ΚΣΔ

Άξονας 
προτεραιότ
ητας

Είδος ΚΣΔ [Προγραμματι
ζόμενη] 
υποβολή στην 
Επιτροπή

[Προγραμματι
ζόμενη] 
έναρξη 
υλοποίησης

[Προγραμματιζό
μενη] περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια 
αποτελέσματα

Συνολική 
επιλέξιμη 
δαπάνη που 
πιστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή

Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 
50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας 1 - Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης 
της παραγωγικής/επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της 
ελκυστικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των νησιών της 
Περιφέρειας, ιδιαίτερα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση 
της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, 
με αιχμή την καινοτομία. 

 

Ειδικότερα για την ενεργοποίηση των δράσεων του άξονα 1 :

 στον Θεματικό Στόχο 1 που αφορά τις δράσεις καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας  και όπου η φύση των δράσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
θεσμικά, η διαχειριστική αρχή ωρίμασε ήδη μια δράση με την σχετική 
εξειδίκευση της και προχώρησε στην ενεργοποίηση της. Εκτιμάται ότι το 2017 
θα ωριμάσουν και οι υπόλοιπες και θα ξεπεραστούν τα ζητήματα που 
σχετίζονται με το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων ώστε να υλοποιηθούν 
απρόσκοπτα. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε και η πρόσκληση για την δημιουργία 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνάς & Καινοτομίας που αποτελεί 
συμβουλευτικό όργανο και επικουρικό της υλοποίηση του προγράμματος στην 
εν λόγω Επενδυτική προτεραιότητα.

 στον Θεματικό Στόχο 2 λόγω μη εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας 02.1. και της 
σχετικής αυτοδέσμευσης, δεν κατέστη δυνατή η εξειδίκευση και ενεργοποίηση 
των σχετικών δράσεων. Σημειώνεται ότι η ΕΥΔ για τις δράσεις που σχετίζονται 
με την στρατηγική RIS προτίθεται  να προχωρήσει το 2017 σε σχετική 
ωρίμανση, εξειδίκευση και ενεργοποίηση τους.

 Στον Θεματικό Στόχο 3, αποφασίστηκε η εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης 
και πόρων σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα στην 
Διελυθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και πρόκειται να εκδοθεί σχετική πρόσκληση για την υποβολή φακέλου 
υποψηφιότητας Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Από την άλλη πλευρά στο 
πλαίσιο της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης εξειδίκευσε μέρος του Θ.Σ. με 
στόχο όταν εγκριθεί η ΔΙΑΠ ως ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων να ξεκινήσει άμεσα 
την ενεργοποίηση και υλοποίηση τους.
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Στον άξονα 1 απαιτείται η επίτευξη δείκτη που αφορά σε Αριθμό επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη, δεδομένης της καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης των 
δράσεων του άξονα που αφορούν σε ενίσχυση επιχειρήσεων εκτιμάται ότι η επίτευξη 
των ενδιάμεσων στόχων στις 31.12.2018 δεν είναι εφικτή, για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να επαναξεταστεί η στοχοθεσία στα πλαίσια της αναθεώρησης.

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2α - Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση 
της συμμετοχής του ανθρώπινου 
δυναμικού στην αγορά εργασίας, 
ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση  κοινωνικά και οικονομικά 
ευπαθών ομάδων 

Θεματικός στόχος 8

 Δεν έγινε εξειδίκευση των δράσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΘΣ 8 
δεδομένου ότι είχε μεν αρθεί σε πρώτο στάδιο η αυτοδέσμευση σχετικά με την 
υποχρέωση σύστασης μηχανισμού ή τακτικά επικαιροποιούμενης μελέτης για τη 
διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας , αλλά δεν είχε 
ολοκληρωθεί η ολοκλήρωση του αντίστοιχου εθνικού μηχανισμού διάγνωσης. 
Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός τόσο του εθνικού μηχανισμού διάγνωσης όσο 
και των περιφερειακών γίνεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εργασίας. Συγκεκριμένα το ΕΙΕΑΔ συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 
Διάγνωση Αναγκών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και στη 
συνέχεια τον μεθοδολογικό οδηγό για τις περιφέρειες. Ο σχεδιασμός των 
περιφερειακών μάλιστα μηχανισμών είχε προηγηθεί του εθνικού αλλά λόγω μη 
ολοκλήρωσης του αντίστοιχου εθνικού μηχανισμού δεν μπορούσε να γίνει η 
σχετική σύζευξη.

 Επίσης οι δράσεις του ΘΣ 8 συνδέονται κατά κύριο λόγο με την περιφερειακή 
στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης και απαιτούν επιλογή ενδιάμεσου φορέα 
διαχείρισης για την υλοποίησή τους. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν είχαν 
ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2016 ενώ παράλληλα δεν είχε διευκρινιστεί το 
υπό αναθεώρηση θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης.

Θεματικός στόχος 9

 Ενεργοποιήθηκαν (εξειδίκευση, προσκλήσεις , εντάξεις , δαπάνες κατά 
περίπτωση) οι δράσεις του ΘΣ 9 που αφορούσαν συνέχιση της λειτουργίας 
υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας βάσει των συμφωνηθέντων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα έγινε ενεργοποίηση για τους ξενώνες 
φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών 
θυμάτων βίας, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ ΑμεΑ.

 Παράλληλα ενεργοποιήθηκαν οι συνεχιζόμενες δράσεις της εναρμόνισης της 
οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, της  εναρμόνισης της οικογενειακής 
με την επαγγελματική ζωή ΑμεΑ και της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
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υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης επίσης βάσει των συμφωνηθέντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των  δομών κοινωνικής πρόνοιας της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και την διευκρίνιση του θεσμικού 
πλαισίου (ΚΥΑ για τα κέντρα κοινότητας κλπ) ενεργοποιήθηκαν επίσης και οι 
δράσεις που αφορούν στη δημιουργία των κέντρων κοινότητας και των δομών 
παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία).

 Λόγω μη εξειδίκευσης της εθνικής πολιτικής για τις δράσεις υγείας ένα 
σημαντικό μέρος των δράσεων του προγράμματος και των αναλογούντων 
πόρων δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της 
εξειδίκευσης του Υπουργείου Υγείας για την ενεργοποίηση του.

 Στο εγκεκριμένο σχέδιο για την περιφερειακή στρατηγική καταπολέμησης της 
φτώχειας και κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
ειδικότερα στο μέτρο πολιτικής 4.1.2 που αναφέρεται στα περιφερειακά 
παρατηρητήρια ένταξης  προβλέπεται η δημιουργία περιφερειακού 
παρατηρητήριου στα πλαίσια του συντονισμού με τον αντίστοιχο εθνικό 
μηχανισμό που θα έχει ως στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της 
στρατηγικής σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών 
και προκλήσεων,   την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού 
Μηχανισμού με δεδομένα των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής 
Ένταξης. Η δομή του περιφερειακού παρατηρητήριου της ΠΕΣΚΕ θα έχει 
άμεση σύνδεση με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και προβλέπεται να έχει 3 χρόνια λειτουργίας.  Η στελέχωση 
της θα γίνει ενδεικτικά αφενός μεν με υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αφετέρου με νέο 
προσωπικό με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου που θα είναι 
συγχρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΚΤ). Δεν έχει γίνει 
ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης δεδομένου ότι πρέπει να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τροποποίησης του οργανισμού της περιφέρειας 
για να συμπεριληφθεί η παραπάνω δομή στο οργανόγραμμα της ως πρόσθετη 
οργανική μονάδα.

 Αντίστοιχα δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις για την κοινωνική ένταξη των 
Ρομά (πλην των παραρτημάτων Ρομά των κέντρων κοινότητας) δεδομένου ότι 
αναμένεται από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά η 
εκπόνηση πρότυπου πιλοτικού επιχειρησιακού προγράμματος για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά  με στόχο οι Δήμοι με συγκεντρώσεις πληθυσμού 
της εν λόγω πολιτισμικής ομάδας, να εκπονήσουν Τοπικά Επιχειρησιακά σχέδια 
τους και να συγκεκριμενοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις στο εγκεκριμένο 
επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια 
βορείου Αιγαίου.

 Τέλος δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δράσεις του προγράμματος για την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία δεδομένου ότι αναμένεται η 
ολοκλήρωση της εξειδίκευσης τους από την Ειδική Γραμματεία για την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία , ο διαχωρισμός τους στα ΠΕΠ και στα 
αντίστοιχα τομεακά προγράμματα και η επιλογή των ενδιάμεσων φορέων 
διαχείρισης όπου προβλέπονται καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

Σε ό,τι αφορά στους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων η ενεργοποίηση των δράσεων της 
εναρμόνισης (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i) εξασφαλίζει την επίτευξη του δείκτη  
Τ28215 "Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων" καθώς 
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και του δείκτη CO01 "Ανεργοι, συμεπριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων" 
ωστόσο η καθυστέρηση υλοποίησης των δράσεων υγείας στην Επενδυτική 
Προτεραιόιτητα 9iv και κατάρτισης στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i καθιστά την 
επίτευξη των λοιπών δεικτών του πλαισίου επισφαλή, ειδικότερα του δείκτη CO17 
"Αλλα μειονεκτούντα άτομα", η χρήση του οποίου θα πρέπει να επανεξεταστεί σε 
επόμενη αναθεώρηση.

Άξονας προτεραιότητας 2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού 

Ο άξονας 2β του Προγράμματος παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό ενεργοποίησης και 
ένταξης έργων, ήδη το 90% των διαθέσιμων πόρων ενεργοποιήθηκε μέχρι τη περίοδο 
αναφοράς ενώ το 50% των πόρων έχει δεσμευθεί σε ενταγμένα έργα. Απόρροια των 
εντάξεων αυτών είναι η κάλυψη της στοχοθεσίας των δεικτών που συμμετέχουν στο 
πλαίσιο επίδοσης και στις δυο επενδυτικές προτεραιότητες, 9α και 10α.

Και οι δύο δείκτες εκκροών που συμμετέχουν στο πλαίσιο επιδόσεων και αντιστοιχούν 
στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9α και 10α καλύπτουν με τις ενταγμένες πράξεις τις 
απαιτήσεις των οροσήμων του 2018. Για την πλήρη κάλυψη των στόχων του πλαισίου 
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σύντομα και οι δράσεις που σχετίζονται με την 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Άξονας προτεραιότητας 3 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
των πόρων και μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με 
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 
απασχόληση και αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής 

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c :

Ο συνολικός εγκεκριμένος Π/Υ της Ε.Π. είναι 20.000.000 €, για την αναβάθμιση του 
δημόσιου κτιριακού αποθέματος και των κατοικιών. Ο Π/Y που πρόκειται να διατεθεί 
στην ενεργειακή αναβάθμιση τoυ οικιστικού αποθέματος είναι 6.250.000 €. Ο αριθμός 
των νοικοκυριών τα οποία πρόκειται να λάβουν ενίσχυση, συμμετέχει ως δείκτης εκροή 
ς στο πλαίσιο επίδοσης. Στην συγκερκιμένη δράση πρόκειται να εφαρμοσθεί η χρήση 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου

Για την ενεργοποίηση των δράσεων της Επεπνδυτικής Προτεραιότητας πρέπει να 
εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα ΤΟ.4.1 Η  μερική εκπλήρωση της μέχρι 31.12.2016 δεν 
επέτρεψε την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων. Για την επίτευξη του δείκτη 
επίδοσης,CO031 "Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης" απαιτείται η έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων εντός του 2017.

Επενδυτική Προτεραιότητα 5a :
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Ο συνολικός εγκεκριμένος Π/Υ της Ε.Π. είναι 15.000.000 €, για την χρηματοδότηση 
δράσεων  με στόχο την προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή. Οι δείκτες εκροών της εν 
λόγω Ε.Π. δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020. 
Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα που συνδέεται με την Ε.Π. είναι εκπληρωμένη, και 
συνεπώς υπήρχε  η δυνατότητα ενεργοποίησης – ένταξης μέρους των δράσεων που την 
απαρτίζουν. Αναλυτικότερα, εντάχθηκαν έργα π/υ 8.318.900 €, που αφορούσαν την 
διαχείριση των ομβρίων υδάτων, παρεμβάσεις σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες, 
και γενικότερα δράσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Αξίζει επισήμανσης, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Ε.Π. αναλύεται σε πέντε (5) 
επιμέρους δράσεις, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας κατά την έκδοση των σχετικών 
Προσκλήσεων. Ο Βαθμός δυσκολίας έγκειται τόσο στις χρονοβόρες διαδικασίες για την 
ωρίμανση των σχετικών δράσεων, καθώς και στην δρομολόγηση ενεργειών που 
αφορούν κεντρικές οδηγίες-σχεδιασμού (εθνικός σχεδιασμός αντιμετώπισης κινδύνων-
καταστροφών).

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6a :

Ο συνολικός εγκεκριμένος Π/Υ της Ε.Π. είναι 11.250.000 €, για την διαχείριση των 
οικιακών απορριμμάτων (ανακύκλωση-κομποστοποίηση). Η ΕΥΔ προχώρησε στην 
έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος, και σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης Προσκλήσεων με την δέσμευση να μην ενταχθούν έργα 
μέχρι την εκπλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας, η οποία μέχρι το τέλος της περιόδου 
αναφοράς δεν είχε τακτοποιηθεί. Οι δείκτες εκροών της εν λόγω Ε.Π. δεν συμμετέχουν 
στο πλαίσιο επίδοσης του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020.

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b :

H Ε.Π. 6β, έχει να επιδείξει υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης, και αναμένεται η επίτευξη 
των δεικτών του πλαισίου επίδοσης εντός του 2018. Η άρση της σχετικής 
αυτοδέσμευσης. εξυπηρέτησε την ενεργοποίηση Προκηρύξεων ύψους 29.475.000 €. Με 
την ένταξη νέων έργων εντός τοπυ 2017, σε προσκλήσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 
αναμένεται η κάλυψη του δείκτη πλαισίου CO018 "Πρόσθετος πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένη παροχή νερού"

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c :

Η Ε.Π. ενεργοποιήθηκε εγκαίρως ώστε να επιτρέψει την ικανοποίηση του δείκτη του 
πλαισίου επίδοσης, όσον αφορά τα έργα πολιτισμού. CO09, ο 
οποίος καλύπεται. Ειδικότερα από τον τρόπο εκτέλεσης των ενταγμένων έργων, 
διαφαίνεται η τήρηση του αρχικού προγραμματισμού υλοποίησης.

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε :

Η Ε.Π., δεν συμμετέχει με δείκτες εκροών στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου Ε.Π. 
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Βόρειο Αιγαίο2014-2020. Έχουν εκδοθεί σχετικές προκηρύξεις, ενώ η έγκριση των 
στρατηγικών χωρικών επενδύσεων, που σε πολύ μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται στα 
πλαίσια αυτής της Επενδυτικής Προτεραιότητας, θα συνδράμει στην επίτευξη 
ικανοποιητικού βαθμού ενεργοποίησης.

Σε ότι αφορά στον οικονομικό δείκτη του πλαισίου επίδοσης του άξονα, θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για την ένταξη νέων έργων και την υλοποίηση των ήδη 
ενταγμένων προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξή του

Άξονας προτεραιότητας 4 - Συμπλήρωση-ολοκλήρωση 
διατηρήσιμων υποδομών για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 

Όσον αφορά τον Άξονα 4, η επίτευξη των στόχων του προγράμματος επικεντρώνεται 
στην υλοποίηση των ενταγμένων παρεμβάσεων στην Ε.Π. 7β.

Η Ε.Π. 7α, που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών ΔΕΔ-Μ (Λιμάνια Μυτιλήνης-
Χίου και αεροδρόμια Περιφέρειας), δεν έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο, που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε καθυστερήσεις που οφείλονται στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν με την ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, καθώς και στην έγκριση των Γενικών Προγραμματικών σχεδίων των 
λιμενικών εγκαταστάσεων.

Οι τιμές των δεικτών της Ε.Π. 7β, που αφορούν την βελτίωση  - αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου της ΠΒΑ (πλαίσιο επίδοσης), θα υλοποιηθούν εντός του αρχικού 
προγραμματισμού.

Άξονας προτεραιότητας 5 - Τεχνική  Βοήθεια ΕΤΠΑ 

Οι άξονες της τεχνικής βοήθειας του ΕΠ δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο επιδόσεων. 
Μέχρι το τέλος του 2016 είχε εξειδικευθεί το 100% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα 5 
και είχαν ενταχθεί πράξεις που αντιστοιχούν το 33,8% του π/υ. Για την περαιτέρω 
υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας θα 
ενταθούν οι προσπάθειες ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα.

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

Οι άξονες της τεχνικής βοήθειας δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο επιδόσεων. Μέχρι το 
τέλος του 2016 είχε εξειδικευθεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων και είχα ενταχθεί 
πράξεις που αντιστοιχούν στο 33,2% του π/υ του Άξονα. Για την περαιτέρω υποστήριξη 
της υλοποίησης του Προγράμματος στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας θα ενταθούν οι 
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προσπάθειες ενεργοποίησης του άξονα.

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]

Η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η πρόληψη των διακρίσεων ιδίως 
μέσω της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, ενσωματώθηκε στη διαμόρφωση 
των κριτηρίων επιλογής πράξεων μέσω της εξειδίκευσης δύο κριτηρίων ως εξής:

α) Προαγωγή της ισότητας των μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, 
κατά το οποίο 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 
προσανατολισμού.

β) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, όπου εξετάζεται η 
τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, 
καθώς ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης δύνανται να 
εφαρμόζονται συνδυαστικά:

 πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους
 πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
 πρόσβαση στις μεταφορές
 πρόσβαση στις υπηρεσίες
 πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
 πρόσβαση στην πληροφορία-πληροφόρηση

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης και την ολοκλήρωση και παραλαβή των πράξεων 
ελέγχεται η τήρηση όλων των μέτρων που περιγράφονται.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συμβάλλει με τις δράσεις του Άξονα 2α και ειδικότερα στις 
Επεπνδυτικές Προτεραιότητες 9i και 9iii που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη προσβασιμότητας για άτομα με 
αναπηρίες, στην διευκόλυνση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με τη 
χρηματοδότησηση της

- εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που αφορά ση διάθεση 
θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών  σε Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς

- λειτπουργίας μονάδων παιδιών με ειδικές ανάγκες

- παράλληλης εκπαιδευτικής  στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

καθώς και στην υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, με τη χρηματοδότηση
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- δομώνκαι υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη φιλοξενία γυναικών θυμάτων 
βίας και κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης

 

 

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Οι αρχές και οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της αποδοτικότητας 
των πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του 
Προγράμματος και οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Ειδικότερα, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης έχει ενσωματωθεί πλήρως και έχει 
ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής όλων των πράξεων, οι 
οποίες εξετάζονται ως προς τις αρχές αυτές, καθώς και σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο.

Κατά την αξιολόγηση, ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων στο 
Πρόγραμμα, λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν κατά τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οταν αυτή απαιτείται από τη φύση της 
πράξης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Προγράμματος και των ΘΣ 5 και 6 του άξονα 
3προβλέπονται έχουν εξειδικευθεί, ενταχθεί η πρόκειται να ενταχθούν δρασεις, 
κατασκευής έργων υποδομής για τη διαχείριση λυμάτω, κατασκευής δικτύων ύδρευσης, 
δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου Διαχεδιαχείρισης Λεκανών Απορροής,  δράσεις 
προώθησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αντιμετώπισης κινδύνων και 
καταστροφών, προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων.

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 
(%)

3 7.484.135,66 7,41%

Σύνολο 7.484.135,66 3,10%
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11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος
Η συμμετοχή των εταίρων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ εξασφαλίζεται 
τόσο κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την εξειδίκευση των δράσεων του 
Προγράμματος και σχεδιασμού ειδικών στρατηγικών του Προγράμματος, όπως οι 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, η εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής 
RIS, η στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, όσο και με τις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, συνεδρίασε, για δεύτερη φορά,  στη 
Χίο στις 19 Οκτωβρίου 2016, παρέστησαν 26 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 5 μέλη 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα συμπεράσματα αφορούσαν στα εξής:

 Στην πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην εφαρμογή 
της εξειδίκευσης και της ενεργοποίησης.

 Στην πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και στην πορεία εφαρμογής 
της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

 Στην πρόοδο κάλυψης αιρεσιμοτήτων.
 Στην έγκριση των στόχων, των θεμάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο 

αξιολόγησης και του συστήματος Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

 Στα θέματα των Κρατικών Ενισχύσεων.
 Στην υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και τέλος
 Στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΕΥΔ για θέματα που αφορούν στην 

αντιμετώπιση της απάτης, στη διαχείριση κινδύνων και στο σχέδιο δράσης για 
την υποστήριξη των δικαιούχων.

Επίσης, κατά το έτος αναφοράς, η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε αποφάσεις με τη 
μέθοδο της γραπτής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας «δίαυλος», που αφορούσαν 
στην έγκριση της ετήσιας έκθεσης 2015 καθώς και εξειδίκευση νέων δράσεων και 
τροποποίηση δράσεων.

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των χωρικών παρεμβάσεων παραγματοποιήθηκε 
σειρά συναντήσεων και τεχνικών συσκέψεων με τους Δήμους και τις Αστικές Αρχές με 
σκοπό την ενημέρωση και διαβούλευση για το πλαίσιο σχεδιασμού των στρατηγικών.
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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
Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης στην 2η Συνεδρίαση, τον Οκτώβριο του 2016 και δεν τέθηκε σε 
εφαρμογή εντός του έτους έτους αναφοράς, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απτελέσματα 
αξιολογήσεων.

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος περιλαμβάνει 20 
αξιολογήσεις, εκ των οποίων 4 αφορούν αξιολογήσεις επιπτώσεων και 16 αξιολογήσεις 
εφαρμογής, Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται αξιολογήσεις που αποτιμούν τις επιπτώσεις 
σε τομείς ((περιβάλλον, επιχιερηματικότητα, κοινωνικές υποδομές, μεταφορές), 
αξιολογήσεις που αποτιμούν την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος την 
επικαιρότητα του σχεδιασμού, την αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας και 
χωρικών παρεμβάσεων, την αποτελεσματικότητα δράσεων του ΕΚΤ στο Πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα τροφοδοτούν τις Ετήσιες Εκθέσεις 
Υλοποίησης ενώ είναι δυνατή η επανεξέταση και επικαιροποίησή του με έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
H ΕΥΔ υλοποιεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο Π & Δ τηρώντας τις υποχρεώσεις όπως 
αυτές απορρέουν από τους κανονισμού με στόχο διττό στόχο:

 την ενημέρωση όλων των υποψηφίων δικαιούχων για προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στα πλαίσια του ΕΠ

 την πληροφόρηση του κοινού τόσο για τα νέα του προγράμματος, όσο και το 
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της παρέμβασης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ μέσω του ΕΠ

Αναλυτικά οι ενέργειες Π & Δ κατά το έτος αναφοράς είναι οι κάτωθι:

1.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. Η πύλη σημειώνει διαχρονικά 
υψηλή επισκεψιμότητα καθώς λειτουργεί από την περίοδο 2007-20213, έχει πάνω από 
43.000 εγγεγραμμένους χρήστες ενώ διεκπεραιώνονται πάνω από 15 ερωτήματα την 
ημέρα για προγράμματα ΕΣΠΑ. Επίσης, στο γραφείο πληροφόρησης ΕΣΠΑ που 
λειτουργεί στην ΕΑΣ και συγκεκριμένα στην ΕΥΣΣΑ, εξυπηρετούνται περισσότεροι 
από 20 πολίτες ημερησίως τηλεφωνικά και δια ζώσης για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
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Το 2016 το περιεχόμενο πέρα από την καθημερινή επικαιροποίηση του, εμπλουτίστηκε 
με: α) προσκλήσεις από τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, 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 υλοποιήθηκε στη συνέχεια και σε όλες τις ιστοσελίδες των ΕΠ).

 

2.Εκδηλώσεις

Το 2016 η ΕΥΔ διοργάνωσε 12 ενημερωτικές συναντήσεις και 7 τεχνικές συναντήσεις 
 με φορείς της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των 
συμμετεχόντων για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
λαμβάνοντας υπόψη της τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών της 
περιφέρειας. Στις συναντήσεις που έγιναν στις πρωτεύουσες  των 3 νομών της 
Περιφέρειας, συμμετείχαν 357 άτομα από όλους τους παραγωγικούς φορείς.  
Στην ετήσια εκδήλωση που  διεξήχθη στη Μυτιλήνη με θέμα: Νέες Προσκλήσεις στο 
ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" - Διαδικασία υποβολής προτάσεων και συμμετείχαν 60 
άτομα. Στη συνάντηση είχαν τη δυνατότητα με τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχουν φορείς 
των άλλων νησιών της Περιφέρειας.

 

3.Ορισμός Πολλαπλασιαστών πληροφόρησης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΔ ενεργοποιήθηκαν οι 
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης  για την προώθηση της υλοποίησης του 
προγράμματος. Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του 
προγράμματος .

Τα στελέχη της ΕΥΔ μαζί με τους κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους 
(πολλαπλασιαστές), τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην 
Ελλάδα, μπορούν να συνεργάζονται ως ένα δίκτυο. Οι πολλαπλασιαστές ενημέρωσης 
θα διαχέουν την πληροφορία που λαμβάνουν από την Διαχειριστική αρχή και θα 
ενημερώνουν το κοινό γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας 
κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της 
πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού 
αποτελέσματος καθώς και οικονομίες κλίμακας.

Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκαν οι φορείς  να υποδείξουν πρόσωπο ανά δικαιούχο που θα 
λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης και σημείο επαφής με τον Υπεύθυνο 
Δημοσιότητας της ΕΥΔ

4.Ενεργοποίηση Call center – Ηλ. Γραφείου Πληροφόρησης

Ενεργοποιήθηκε εκ μέρους της ΕΥΔ το Call center - Γραφείο Πληροφόρησης του 
κοινού για την πληρέστερη ενημέρωση τους γύρω από την υλοποίηση 
του προγράμματος. 

 Τηλεφωνικές κλήσεις:  30 κατά Μ.Ο. μηνιαίως
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Ερωτήματα: 12. κατά Μ.Ο. μηνιαίως

 

5.Europe in my Region

Στο πλαίσιο της καμπάνιας Europe in my region “Open EU Project days”, η 
ΕΥΔ διοργάνωσε το 2016 εκδήλωση στο 1ο  Γυμνάσιο Χίου  και απευθύνθηκε στους 
μαθητές.

Η εκδήλωση αυτή υλοποιήθηκε σε σχολείο που έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές:

 για τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στην τοπική οικονομία.
 για τα έργα που έχουν γίνει από το 3ο ΚΠΣ μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 για το πώς τα συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν μεταβάλλει την όψη των 

νησιών και πως έχει επηρεαστεί προς το θετικό η ζωή των κατοίκων.

 

6.Ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr  αποτελεί εργαλείο για τη δημοσιότητα του 
Προγράμματος και των έργων.  Είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο ΕΠ «Βόρειο 
Αιγαίο» 2014-2020. Η ιστοσελίδα είναι πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία.

Επισκέψεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως : 978/ Μοναδικοί επισκέπτες: 3.882/ Νέοι επισκέπτες 
3882 /Επισκέψεις σελίδων Μ.Ο..147

Παράλληλα στο site της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr 
δημοσιεύτηκαν 16 Δελτία τύπου με θέμα δράσεις και νέα του Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο». Η 
εν λόγω ιστοσελίδα έχει περί τις 33 χιλιάδες επισκέψεις Μ.Ο.

7.Αποστολή newsletter

Η EΥΔ απέστειλε newsletter το Μάιο , Μάρτιο και το Ιούλιο του 2016 (αποδέκτες 
αποστολής 392) εστιάζοντας στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-20013, την 
ενεργοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στα θεματικά εργαστήρια 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης της 
περιφερειακής RIS.

 Αριθμός Δημοσιεύσεων: 3/Αριθμός εγγεγραμμένων:400/Αριθμός αναγνωστών:392.

 

8.Έρευνες 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ η πρώτη έρευνα για την 
αποτελεσματικότητα των Δράσεων Π & Ε προβλέπεται το 2017.

9.Αξιολόγηση ενημερωτικών εκδηλώσεων ως καλή πρακτική δημοσιότητας

Η ΕΥΔ εγκαινίασε (από το Φεβρουάριο 2016) μια νέα διαδικασία αξιολόγησης της 
αρτιότητας ή μη των ενημερωτικών εκδηλώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή 
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προς όλους τους συμμετέχοντες των ενημερωτικών εκδηλώσεων φόρμα αξιολόγησης με 
σειρά ερωτημάτων.

 

10.Επικοινωνιακό υλικό Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Η ΕΥΔ υιοθέτησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας δύνανται 
να παραχθούν αφίσες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα όλων των Ταμείων (ΕΚΤ, 
ΕΚΤ+ΠΑΝ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΔΕΤ) της περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η εφαρμογή

 Καλύπτει με τρόπο απλό εύκολο και ενιαίο, σχετική απαίτηση του Κανονισμού 
1303/2013, βάσει της οποίας,  μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων 
είναι η τοποθέτηση αφίσας στο χώρο υλοποίησης μιας πράξης (αφορά όλες τις 
πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που 
είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή 
χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής)

 Εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ομοιογένειας στην επικοινωνία, στοιχείο 
σημαντικό για την αναγνωρισιμότητα του ρόλου της ΕΕ, των Ταμείων αλλά και 
των επιμέρους δράσεων.

Βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr

11.Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης

Η Διαχειριστική Αρχή διαθέτει ενεργούς λογαριασμό στο Google, Facebook, Youtube 
(3 videos) και Twitter με καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες των 
Προγραμμάτων και των Έργων.
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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



EL207 EL

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

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στη Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
εδαφική ανάπτυξη θα εφαρμοσθεί με τα "εργαλεία" των Ολοκληρωμένων Δράσεων για 
τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" (ΒΑΑ) και των "Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων πλην ΒΑΑ" (ΟΧΕ). Και για τις δύο κατηγορίες, εντός της περιόδου 
αναφοράς, η ΕΥΔ ολοκλήρωσε τη διαδικασία σχεδιασμού και διαβούλευσης με τους 
φορείς σχεδιασμού και στη βάση των Οδηγιών για τη Διαχείριση και Εφαρμογή, που 
εκδόθηκαν από την ΕΥΣ τον Απρίλιο του 2016, προχώρησε στην εξειδίκευση και 
έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Κεφαλαίων για τη χωρική Ανάπτυξη 
και των κριτηρίων αξιολόγησης στρατηγικών, τον Αύγουστο 2016. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω :

Σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το πλαίσιο εφαρμογής και 
διαχείρισης περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,σύμφωνα με το οποίο με 
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα καλυφθούν δύο αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας, η πόλη της Μυτιλήνης και η πόλη της Χίου, με στόχο την αντιμετώπιση 
οικονομικών, περιβαλλοντικών, δημογραφικών προκλήσεων. Την επιλογή των έργων / 
δράσεων αναλαμβάνει ο αντίστοιχος Δήμος (ή εταιρικό σχήμα) ενώ η Διαχειρστική 
Αρχή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και παρακολούθηση των 
ενταγμένων έργων. Οι διαθέσιμοι πόροι ενδεικτικά αφορούν σε 9,6 εκ. € και 6,5 εκ.€ 
Κοινοτική Συνδρομή για τα Ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα. Τον Σεπτέμβριο του 
2016 ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση προς τους Φορείς Σχεδιασμού. Στη φάση της 
προετοιμασίας για την υποβολή των Σχεδίων η ΕΥΔ διοργάνωσε τεχνικές συσκέψεις 
ενημέρωσης - υποστήριξης των δικαιούχων Δήμων. Οι προτάσεις στρατηγικών των 
Δήμων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και μέχρι τη λήξη της περιόδου αναφοράς δεν είχε 
ολοκληρωθεί η περίοδος αξιολόγησης.

Σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ, στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο θα εφαρμοσθούν σε υποπεριφερειακές 
περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Πρόγραμμα. Τα νησιά της Περιφέρειας που εμφανίζουν έντονα τα χαρακτηριστικά με 
ισχυρές δημογραφικές προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στα 
γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, είναι η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, οι Οινούσσες, 
τα Ψαρρά, η Ικαρία, οι Φούρνοι και η Θύμαινα. Το ρόλο του Φορέα Στρατηγικής, σε 
στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, έχει αναλάβει η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου. Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού των Δήμων, η ΕΥΔ ενεργοποίησε μέσω 
της Τεχνικής Βοήθειας έργο συμβουλευτικής υποστήριξης.Τον Σεπτέμβριο του 
2016 δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την υποβολή Σχεδίου Στρατηγικής με υποβολή 
εντός του 2017
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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.

1. 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, 
ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και 
αναθετουσών αρχών.

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) 
προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από 
τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ).

 

Κατά το έτος αναφοράς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ προχώρησε 
στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα 
μέτρα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βασικές κατευθύνσεις το οποίο 
υποβλήθηκε και στην αρμόδια Ομάδα Εργου τον Δεκέμβριο του 2016, ταυτόχρονα 
υλοποίησε 2 δράσεις οριζόντιων μέτρων (Σεμινάρια εκπαίδευσης των Δικαιούχων του 
Προγράμματος σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας και προετοιμασίας 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης) και 8 δράσεις εξειδικευμένης υποστήριξης 
δικαιούχων.
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14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

Κατά τη περίοδο αναφοράς, δεν υλοποιήθηκαν δράσεις στον τομέα αυτό.

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:

  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  

Ονοματεπώνυμο και θέση

Mr Ioannis Firbas General Director ESPA

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)

NO

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)

no results

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))



EL212 EL

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 
περίπτωση

Δεδομένου ότι η κοινωνική καινοτομία αναφέρεται σε ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων 
για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων υπάρχουν προοπτικές εφαρμογής της 
ανάλογα μα τον βαθμό της εξειδίκευσης των προβλεπόμενων δράσεων της 
περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση, ενέργεια που προβλέπεται να 
αναληφθεί με επόμενη φάση.

 

 

 

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

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες  περιοχές ή ζώνες 
που να εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά φτώχειας και να χρήζουν ιδιαίτερης 
αντιμετώπισης και λήψης πρόσθετων μέτρων.

Στα πλαίσια πάντως του σχεδιασμού και της υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων στο 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου – και συγκεκριμένα ΒΑΑ για τις πόλεις της Μυτιλήνης και της 
Χίου και  ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για τα νησιά Λήμνος, Άγιος 
Ευστράτιος, Οινούσες, Ικαρία, Φούρνοι, Θύμαινα – προβλέπονται παρεμβάσεις για την 
άμβλυνση των φαινομένων φτώχειας ανάμεσα στον πληθυσμό των περιοχών αυτών.

- Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, 
αναλήφθηκαν δράσεις που αφορούν σε στοχευμένες ομάδες στόχου με συγκεκριμένα 
οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού .

Συγκεκριμένα :

Εντάχθηκαν 5 κέντρα κοινότητας στους Δήμους Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου και 
Ικαρίας, ένα εκ των οποίοων διαθέτει και παράρτημα για Ρομά και Κέντρο Ένταξης 
Μεταναστών

Εντάχθηκαν 4 δομές παροχής βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε όλα τα μεγάλα νησιά 
της Περιφέρειας

- Έγιναν παράλληλα συναντήσεις με την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη 
των Ρομά και με τους Δήμους που έχουν συγκεντρώσεις πληθυσμού Ρομά στην περιοχή 
τους ώστε  να καταρτιστούν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα και να 
συγκεκριμενοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό 
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σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

- Στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του πλαισίου που διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και την ενίσχυση του βαθμού 
ένταξης τους στην αγορά εργασίας και ειδικότερα για τους διαβιούντες κάτω από το 
όριο της φτώχειας αναλήφθηκαν δράσεις για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την 
επαγγελματική ζωή για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

- Στην κατεύθυνση της λήψης μέτρων που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ειδικών κοινωνικών ομάδων 
περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την 
επαγγελματική ζωής (παροχή θέσεων φροντίδας κ' φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία) 
για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, τα ΚΗΦΗ (Λήμνος και Χίος) και τα ΚΔΗΦ 
(Λέσβος) συνεχιζόμενες δομές από τη Περίοδο 2007-2013
καθώς επίσης και για την εξειδικευμένη στήριξη μαθητών με αναπηρίες ή και 
μαθησιακές δυσκολίες για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

- Επίσης στην κατεύθυνση για την καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προώθηση 
των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών εντάχθηκαν οι δομές κακοποιημένων 
γυναικών και συγκεκριμένα οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (Λέσβος) 
 και τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών θυμάτων βίας (Λέσβος, Χίος) ως 
συνεχιζόμενες δομές από τη Περίοδο 2007-2013
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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
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Latest validation results

Severity Code Message

Πληροφορίες Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε


