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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  
καταρτίστηκε με στόχο την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες 
των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και καλύπτει όλα τα 
Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία  ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ και 
ΕΤΘΑ. Όσον αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το 
ΕΓΤΑΑ, έχει συμπεριληφθεί συνοπτική αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται 
με την παρακολούθηση των δεικτών καθώς η γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 7 έχει 
εκπληρωθεί κατά την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε.  

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών αποτελεί το βασικό εργαλείο της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού και όλων των Ειδικών Υπηρεσιών σχετικά με τα θέματα των δεικτών στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και της υποβολής των Ετήσιων 
Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. και των εκθέσεων προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στο 
πλαίσιο της κατάρτισης των Ε.Π. 2014 – 2020, εκδόθηκαν 2 Εγκύκλιοι με σχετικές 
κατευθύνσεις και οδηγίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση του Ενιαίου Συστήματος, 
δεδομένου ότι κάλυπταν και τα θέματα των απαιτήσεων των δεικτών των Προγραμμάτων 
(HTTPS://WWW.ESPA.GR/EL/PAGES/ELIBRARY.ASPX?STYPE=1&SEARCHID=55322561). Παράλληλα, το κείμενο του 
Ενιαίου Συστήματος είναι το κείμενο αναφοράς για την κάλυψη των απαιτήσεων της 
Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες 
αποτελεσμάτων» όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο Σχέδιο Δράσης που έχει ενσωματωθεί 
στα ακόλουθα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 -  Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία έχει ενσωματωθεί η γενική 
αιρεσιμότητα 7. 

 

Στο Παράρτημα 2, αποτυπώνεται η συσχέτιση των ενεργειών που έχουν ενσωματωθεί στα 
εγκεκριμένα Προγράμματα και αφορούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CCI ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕ 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014GR16M2OP001 C(2014)10162 

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014GR16M1OP001 C(2014)10160 

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014GR05M9OP001 C(2014)10128 

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014GR05M2OP001 C(2014)10138 

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014GR16M3TA001 C(2014) 10190 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 2014GR16M2OP014 C(2014)10174 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014GR16M2OP002 C(2014)10167 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014GR16M2OP003 C(2014)10183 

ΠΕΠ Ηπείρου  2014GR16M2OP004 C(2014)10172 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014GR16M2OP005 C(2014)10161 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014GR16M2OP006 C(2014)10180 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014GR16M2OP007 C(2014)10173 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014GR16M2OP008 C(2014)10166 

ΠΕΠ Ιονίων  Νήσων 2014GR16M2OP009 C(2014)10165 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014GR16M2OP010 C(2014)10164 

ΠΕΠ Κρήτης 2014GR16M2OP011 C(2014)10175 

ΠΕΠ Αττικής 2014GR16M2OP012 C(2014)10170 

ΠΕΠ Νοτίου  Αιγαίου 2014GR16M2OP013 C(2014)10179 

ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014GR14MFOP001 - 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibrary.aspx?SType=1&SearchID=55322561
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αιρεσιμότητας με τα σχετικά κριτήρια και τα υποκριτήρια του Οδηγού της Ε.Ε. ‘’Guidance in 
ex-ante conditionalities for the ESI Funds’’ καθώς και τα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος  
εγγράφου.  

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών έχει δυναμικό χαρακτήρα και δύναται να 
επικαιροποιείται και να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 
2014 - 2020. Η Μονάδα «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ ως αρμόδια για το 
σχεδιασμό, την επικαιροποίηση και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Συστήματος για όλα 
τα ΕΔΕΤ, έχει το συντονισμό της επικαιροποίησής του με τη συνδρομή και σε συνεργασία με 
την ΕΥΣΕΚΤ και όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Οι κύριοι αποδέκτες του εγγράφου είναι 
οι Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, οι Δικαιούχοι των 
πράξεων καθώς και οι συντονιστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το αρθρ. 54 του Ν4314/2014.  

Το σχέδιο του εγγράφου (έκδοση Μάιος 2015) διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή Ομάδα 
εργασίας που συστάθηκε με την  υπ.’ αριθμ. 48377/ΕΥΣΣΑ 2781/1.10.2014 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ (βλ. Παράρτημα 11) και οριστικοποιήθηκε από τη 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».    
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

1.1 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν σύστημα παρακολούθησης έχει στόχο να καλύψει τη μέθοδο μέτρησης των 
δεικτών των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Ταμείων (ΕΔΕΤ) που 
περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Προγράμματα, όπως έχουν εισαχθεί στην βάση 
δεδομένων SFC2014 της Ε. Επιτροπής (πίνακες 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 28), κοινών και ειδικών 
προγράμματος, εκροών και αποτελέσματος1. Παράλληλα θα καλύπτει τους δείκτες 
παρακολούθησης που συνδέονται με επιμέρους απαιτήσεις των ΕΔΕΤ (π.χ. έξυπνης 
εξειδίκευσης, χρηματοδοτικών εργαλείων, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, 
CLLDs,  ΙΤΙs κλπ) ομαδοποιημένους σε υποσυστήματα. Τέλος, προβλέπεται να καλύπτει  
τους ποσοτικούς στόχους των στρατηγικών πλαισίων πολιτικής θεματικών αιρεσιμοτήτων 
(π.χ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας κλπ), μόνο όπου αυτοί συνιστούν και δείκτες Επ. 
Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται και εισάγονται στην SFC2014. 

1.2 Είδη και αριθμός δεικτών στα Προγράμματα 

H ανωτέρω απαίτηση της γενικής αιρεσιμότητας 7 έχει καλυφθεί με τον ορισμό δεικτών 
αποτελέσματος με τιμές βάσης και στόχου στα εγκεκριμένα ΕΠ (πίνακες 3, 4 των ΕΠ). Για 20 
περιπτώσεις δεικτών με έλλειψη ορισμένων στοιχείων τιμής βάσης ή στόχου έχουν 
καθορισθεί σχετικά σχέδια δράσης για την κάλυψή τους. O κατωτέρω πίνακας 
περιλαμβάνει τον αριθμό των δεικτών (σε αριθμό εγγραφών και σε αριθμό κωδικών) ανά 
είδος, όπως έχουν ορισθεί στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα με 
συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 -  Συνολική αποτύπωση των δεικτών των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από 
ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
(indicator 
Records) 

ΕΤΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 
(Indicator 

IDs) 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 
(Indicator 

IDs) 

ΕΚΤ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 
(Indicator 

IDs) 

ΠΑΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 
(Indicator 

IDs) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
(RESULT) 
(συμπ. Τεχνικής 
βοήθειας, όπου ο 
Π/Υ υπερβαίνει 15 
εκ. ευρώ) 

 
1033 

(ΕΤΠΑ 467, 
ΕΚΤ 

532,ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

34) 

325 28 

108 pr. 
Specific, 

6 
common 

12 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
(OUTPUT) 

ΚΟΙΝΟΙ (COMMON) 800 41 8 10 - 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(PROGRAMME SPECIFIC) 

671 176 22 142 2 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
(PERFORMANCE 
FRAMEWORKS) 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (KEY 
IMPLEMENTATION STEPS) 

115 64 6 - - 

ΕΚΡΟΩΝ 334 62 9 36 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
(FINANCIAL) 

158 1 1 1 1 

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

                                                           
1 Τα προγράμματα με συγχρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ , ΕΤΘΑ και τα ΕΠ χωρικής συνεργασίας βρίσκονται σε φάση 
σχεδιασμού/υποβολής στην ΕΕ. 
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Όσον αφορά το ΕΤΘΑ, η Ε. Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση του 
συνόλου των δεικτών που αφορούν τις προτεραιότητες της Ένωσης του άρθρου 6 του 
Κανονισμού 508/2014 και τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 
αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ 
δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι δείκτες αυτοί είναι κοινοί για όλα τα κράτη μέλη και 
αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 -  Συνολική αποτύπωση των δεικτών του ΕΠΑλΘ  

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ 
(COMMON 

INDICATORS) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (CONTEXT 
INDICATORS) 

25 Αφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια, και παρέχουν τις βασικές 
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι 
ανάγκες.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
(RESULT INDICATORS) 

28 Αντιπροσωπεύουν τα άμεσα αποτελέσματα του προγράμματος στους 
δικαιούχους και άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του 
προγράμματος. Σχετίζονται με τις συγκεκριμένες προτεραιότητες της 
ένωσης (άρθρο 6 του Καν.508/2014), και σε κάποιες περιπτώσεις με 
μεταβολή στην τιμή ορισμένων δεικτών πλαισίου. 

ΕΚΡΟΩΝ (OUTPUT 
INDICATORS) 

26 Σχετίζονται με τα παραδοτέα που αναμένεται να παραχθούν από το 
πρόγραμμα όπως προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες πράξεις (στην 
πλειονότητά τους αναφέρονται σε αριθμό έργων που υλοποιούνται). 

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

1.3 Οι στόχοι των κοινών δεικτών εκροών των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020  
(συγκεντρωτικά για ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ)  

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται  συγκεντρωτικά από όλα τα ΕΠ σε εθνικό επίπεδο, 
οι τιμές στόχοι των κοινών δεικτών εκροών ανά Ταμείο. Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει 
τιμές στόχου κοινών δεικτών για τα ταμεία  ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, ενώ οι επόμενοι δύο 
πίνακες περιλαμβάνουν αντίστοιχες τιμές κοινών δεικτών για το  ΕΚΤ και το Ταμείο Αλιείας. 
Στο Παράρτημα  7 του παρόντος παρουσιάζεται αναλυτικότερα η συνεισφορά του κάθε ΕΠ 
στις τιμές στόχου κοινών δεικτών των ταμείων  ΕΤΠΑ Ταμείου Συνοχής  και ΕΚΤ.      

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -  Κοινοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ-Ταμείο Συνοχής 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α 

CO01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 35.266,00 

CO02 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.488,00 

CO03 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10.800,00 

CO04 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5.693,00 

CO05 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.955,00 

CO06 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) (ΟΧΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 
EUR 309.278.876,00 

CO07 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
EUR 0,00 

CO08 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

16.030,50 

CO09 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΛΞΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΕΤ

ΟΣ 
1.053.500,00 

CO10 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 3.500.000,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α 

CO11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 95,50 

CO11A ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 95,50 

CO12 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 152,50 

CO12A ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 152,50 

CO13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 377,90 

CO13A ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 259,40 

CO14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 354,00 

CO14A ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 31,00 

CO15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΑΜ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 39,20 

CO16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 0,00 

CO17 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ 1.242.100,00 

CO18 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΝΕΡΟΥ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
1.358.693,00 

CO19 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
901.794,00 

CO20 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
1.730.476,00 

CO21 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
970.439,00 

CO22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΚΤΑΡΙΑ 35,71 

CO23 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΚΤΑΡΙΑ 1.152.587,54 

CO24 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥ 

8.251,00 

CO25 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1.528,00 

CO26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.133,00 

CO27 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
EUR 37.580.000,00 

CO28 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 101,00 

CO29 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.661,00 

CO30 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MW 173,50 

CO31 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 25.660,00 

CO32 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
KWH/ΕΤΟΣ 97.827.238,89 

CO33 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΦΥΗ 

ΔΙΚΤΥΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ 197.148,00 

CO34 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΤΟΝΟΙ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 

CO2 

102.733,00 

CO35 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
24.610,00 

CO36 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
3.239.228,00 

CO37 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
1.086.690,00 

CO38 
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 
4.054.100 

CO39 ΔΗΜΟΣΙΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 8.900,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΡΑ 

CO40 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
0,00 

C041 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 

Η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - 

CO42 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ Η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - 

CO43 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
- 

CO44 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
- 

CO45 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ, ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
- 

CO46 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
- 

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 -  Κοινοί δείκτες εκροών ΕΚΤ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α 

CO01 ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 247.157 

CO02 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 89.586 

CO05 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 181.682 

CO12 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 33.000 

CO15 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ 

ΡOMA ΚΛΠ.) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 29.651 

CO16 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 9.629 

CO17 ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 78.224 

CO20 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣ 'Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 120 

CO22 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  Ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ή ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 30 

CO23 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ).)  

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.732 

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠ-SFC2014 (ΠΙΝΑΚΕΣ 5), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 -  Κοινοί δείκτες εκροών ΕΤΘΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥ 

Ε.Σ.Π.Α 

1.1 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 50 

1.2 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 0 

1.3 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 135 

1.4 

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 

1.5 ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΠΑΎΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 500 

1.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 

1.7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 150 

1.8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 200 

1.9 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 402 

1.10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΠΑΎΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

1.11 ΤΑΜΕΊΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΉΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

2.1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 120 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 111 

2.3 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 

2.4 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 

2.5 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 

2.6 ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

3.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 

3.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

4.1 ΤΟΠΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 

4.2 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 

4.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 

5.1 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

5.2 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 69 

5.3 ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 30 

6.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΑλΘ. 
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2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται συνοπτικά οι κατευθύνσεις και οι ειδικές ρυθμίσεις που 
αφορούν την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014-20, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των Κανονισμών 
και την εξειδίκευσή τους στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).  

Με τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω, καλύπτονται οι κύριες απαιτήσεις που 
αφορούν την αποτελεσματική παρακολούθηση των δεικτών και την κατάρτιση των Ετήσιων 
Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. και των εκθέσεων προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ΕΔΕΤ) συμπεριλαμβανομένου του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ.480/2014 
(άρθ.24 και Παράρτημα ΙΙΙ).  

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης των δεικτών έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα 
προγραμματικά δεδομένα που αφορούν τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος σε 
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/Περιφέρειας για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Παράλληλα, στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (βλ. ενότητα 6.3) που 
συμπληρώνεται για κάθε δείκτη των Ε.Π. περιλαμβάνεται ο ορισμός του, η μέθοδος 
υπολογισμού, η μονάδα μέτρησής του καθώς και η πηγή που είναι αρμόδια για την 
αναφορά της προόδου των τιμών στόχου. Το Δελτίο αυτό συμπληρώνεται από τις ΔΑ για 
όλους τους ειδικούς δείκτες (εκροής και αποτελέσματος) και από τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ για τους 
κοινούς δείκτες (εκροής και αποτελέσματος). 

Η πρόβλεψη για την παρακολούθηση των δεικτών αποτυπώνεται στο ΣΔΕ στις λειτουργικές 
περιοχές που αφορούν: 

A. την Επιλογή και Έγκριση Πράξεων και ειδικότερα στις διαδικασίες:  

i. Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (για πράξεις 
ΚΕ και για πράξεις πλην ΚΕ) και 

ii. Επιλογή και έγκριση πράξης. 

B. την Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων και κυρίως στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης και επίτευξης δεικτών.  

Κάθε διαδικασία από τις ανωτέρω συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα, τα οποία είναι 
διαθέσιμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τα οποία οι χρήστες 
συμπληρώνουν/υποβάλλουν ηλεκτρονικά.  

Αναλυτικά: 

A.i  -  Έκδοση Πρόσκλησης  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας «Έκδοση πρόσκλησης», στο έντυπο της πρόσκλησης  
ενσωματώνονται οι κατάλληλοι δείκτες που υπάρχουν στο εγκεκριμένο Ε.Π. με γνώμονα ότι 
η δράση ή οι δράσεις που προκηρύσσονται συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί σε αυτούς. Η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Έντυπο της πρόσκλησης 
τους Πίνακες των επιχειρησιακών δεικτών για τις εκροές και τα αποτελέσματα 
(στοχοθετημένα ή μη). Στους σχετικούς Πίνακες που αφορούν τους δείκτες, αποτυπώνονται 
ανά δείκτη, ο κωδικός, η ονομασία, η μονάδα μέτρησης, η κατηγορία περιφέρειας/ανά 
Ταμείο και η τιμή στόχου (ανά φύλο, όπου απαιτείται).  

Στην περίπτωση που για τις  υπό προκήρυξη δράσεις, δεν υπάρχει ήδη κατάλληλος 
επιχειρησιακός δείκτης, η ΔΑ/ΕΦ επιλέγει και συμπληρώνει στο Έντυπο της Πρόσκλησης 
τους πρόσθετους (επιπλέον των επιχειρησιακών) δείκτες για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα (στοχοθετημένα ή μη).  Στον σχετικό Πίνακα,  αποτυπώνονται επίσης ανά 
δείκτη,  ο κωδικός, η ονομασία, η μονάδα μέτρησης, η κατηγορία περιφέρειας/ανά Ταμείο 
και την τιμή στόχου (ανά φύλο, όπου απαιτείται), που αντιστοιχεί στη δράση ή τις δράσεις 
που προκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των πρόσθετων δεικτών γίνεται 
μέσω της διαδικασίας HELPDESK προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης της 
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πρόσκλησης κατόπιν έγκρισης της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ με βάση το αντικείμενο και της 
πρόσκλησης ( βλ. κεφ. 6.6).   

Ειδικότερα, οι Προσκλήσεις που αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ/ΠΑΝ, οι οποίες ωφελούν 
συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών, περιλαμβάνουν ξεχωριστό Παράρτημα 
με την περιγραφή των υποχρεώσεων των Δικαιούχων για τις απαιτήσεις συλλογής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων 
(microdata), σχετικών ορισμών και προθεσμιών καθώς και τα ερωτηματολόγια 
συμμετεχόντων που αντιστοιχούν στα πεδία των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου 
που είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένα στο ΟΠΣ. Η ΔΑ/ΕΦ έχει την ευθύνη να προσαρμόσει 
και να συμπληρώσει κατάλληλα τα τυποποιημένα έντυπα του ΣΔΕ, ώστε τα παραπάνω να 
είναι σαφώς ορισμένα και προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της κάθε δράσης (βλ. 
ενότητα 3.2.7). 

Το Έντυπο της Πρόσκλησης συνοδεύεται από σχετικές Οδηγίες  προκειμένου να δίνονται 
διευκρινίσεις για τη σωστή χρήση των δεικτών με βάση το είδος τους (π.χ. απαίτηση 
στοχοθέτησης ανά είδος δείκτη, στοχοθέτηση ανά φύλο κλπ). 

Για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά το Έντυπο Ενημέρωσης 
Στοιχείων Πρόσκλησης Κρατικών Ενισχύσεων από τη ΔΑ. Το έντυπο αυτό  περιλαμβάνει τα 
βασικά στοιχεία της Πρόσκλησης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ και παράλληλα 
ενημερώνεται το ΟΠΣ. Στο Έντυπο αυτό περιλαμβάνονται διακριτοί Πίνακες με τους 
επιχειρησιακούς δείκτες (εκροών και αποτελέσματος) και με τους  πρόσθετους δείκτες, 
όπου αυτό απαιτείται (με ή χωρίς τιμή στόχου). Στους Πίνακες αυτούς επίσης 
αποτυπώνονται για κάθε δείκτη που έχει ενσωματωθεί στην  Πρόσκληση ο κωδικός, η 
ονομασία, η μονάδα μέτρησης, η κατηγορία περιφέρειας/ανά Ταμείο και η τιμή στόχου του 
(ανά φύλο, όπου απαιτείται). 

Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται από το 
έντυπο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) όπου αιτιολογεί  τη συμβολή της 
προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελέσματος 
όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στην Πρόσκληση. Τέλος,  συμπληρώνει τους Πίνακες των 
δεικτών εκροής και αποτελέσματος (επιχειρησιακοί, πρόσθετοι) ορίζοντας την τιμή στόχου 
(αν αυτό απαιτείται από την Πρόσκληση).  

Στο έντυπο των Οδηγιών συμπλήρωσης του ΤΔΠ, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για 
το πώς ο δικαιούχος συμπληρώνει το πεδίο της αιτιολόγησης της συμβολής της 
προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελέσματος 
του Ε.Π. που έχουν οριστεί στην πρόσκληση, καθώς  και τα πεδία των Πινάκων που 
αφορούν τους στόχους των δεικτών για την προτεινόμενη πράξη.  Στις Οδηγίες γίνεται  
αναλυτική αναφορά για τη στοχοθέτηση ή μη  των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με 
βάση τις ειδικές ανάγκες των Ταμείων και το αντικείμενο της πράξης.  

A.ii -  Επιλογή και Έγκριση Πράξεων  

Ο δικαιούχος δεσμεύεται για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών 
(επιχειρησιακών ή/και πρόσθετων), τις οποίες έχει δηλώσει στο ΤΔΠ ότι θα επιτύχει, και 
αυτό αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης στους σχετικούς Πίνακες (κωδικός, ονομασία,  
μονάδα μέτρησης, κατηγορία περιφέρειας/ανά Ταμείο και τιμή στόχου (ανά φύλο, όπου 
απαιτείται), για κάθε δείκτη στον οποίο συμβάλλει η πράξη. 

 

B.  Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησής της πράξης, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει 
πληροφορίες  για την πρόοδο επίτευξης των τιμών στόχου των δεικτών στους οποίους αυτή 
συμβάλλει.  

Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών σύμφωνα και με το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πράξης, αποτυπώνεται από το δικαιούχο στο Δελτίο 
Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης. Το Δελτίο αυτό υποβάλλεται από το δικαιούχο το 
Φεβρουάριο κάθε έτους.  Η ΔΑ ωστόσο, μπορεί να ζητήσει την υποβολή του περισσότερες 



12 
 

φορές κατά τη διάρκεια του έτους σε χρονικά διαστήματα που θα ορίσει η ίδια για 
συγκεκριμένες ανάγκες παρακολούθησης όπως των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων.  

Στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης περιλαμβάνεται ο κωδικός, η ονομασία, η 
μονάδα μέτρησης, η κατηγορία Περιφέρειας/ανά Ταμείο και η τιμή στόχου (ανά φύλο, 
όπου απαιτείται). Επίσης, περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν την ημερομηνία 
φυσικής περάτωσης ή πλήρους εκτέλεσης της πράξης όπως προκύπτει από το ΤΔΠ.  

Κύριο στοιχείο του δελτίου αποτελεί η αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των Ταμείων, σε ετήσια ή συγκεντρωτική βάση. Στις περιπτώσεις 
υπολογισμού δεικτών από τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων, συμπληρώνεται 
αντίστοιχος πίνακας με πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό και την πληρότητα των 
απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου των συμμετεχόντων.  

Το Έντυπο του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης συνοδεύεται από σχετικές 
Οδηγίες, προκειμένου να δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του Δελτίου 
από το Δικαιούχο.  

Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών της πράξης από τη ΔΑ αποτυπώνεται 
στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης, το οποίο συμπληρώνει η 
ΔΑ ηλεκτρονικά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.   

Στο Δελτίο περιλαμβάνεται ο κωδικός και το είδος του δείκτη,  η πρόοδος επίτευξης του 
στόχου που έχει τεθεί (σε ετήσια ή συγκεντρωτική βάση) και τα χαρακτηριστικά του 
(χωροθετούμενος, αν γίνεται υπολογισμός του από απογραφικά δελτία). Επίσης, 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για το αν η τιμή στόχου που αποτυπώνεται στο Δελτίο 
αντιστοιχεί στο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί, τα έγγραφα με βάση τα οποία 
επιβεβαιώνεται η πρόοδος επίτευξης της τιμής στόχου, οι τυχόν αποκλίσεις από τον στόχο 
και η τεκμηρίωσή τους και η εκτίμηση της ΔΑ για την επίτευξη των στόχων του κάθε δείκτη. 
Ανάλογες πληροφορίες αποτυπώνονται στο Δελτίο για την επαλήθευση της προόδου 
επίτευξης των δεικτών της πράξη όταν η παρακολούθησή τους γίνεται μέσω συλλογής 
δεδομένων συμμετεχόντων σε αυτήν.  

Το Έντυπο του Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης συνοδεύεται 
από σχετικές Οδηγίες με διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του από τη ΔΑ.  

Επιπλέον, της παραπάνω στοχευμένης ετήσιας παρακολούθησης, μέσω της διοικητικής 
επαλήθευσης επίτευξης του δείκτη, η παρακολούθηση των δεικτών μιας πράξης από τη ΔΑ 
αποτελεί μέρος και άλλων ευρύτερων διαδικασιών:  

 στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών, η ΔΑ αποτιμά τη 
συνολική προοπτική επίτευξης των στόχων του δείκτη 

 στο πλαίσιο της επιτόπιας επαλήθευσης, η ΔΑ εξετάζει, μεταξύ άλλων, την πρόοδο 
των δεικτών 

 τέλος, σε περίπτωση αποκλίσεων της εκτέλεσης μιας πράξης από τον 
προγραμματισμό της, η ΔΑ προβαίνει σε στενότερη παρακολούθησή της και  
καταγράφει στο Δελτίο Προόδου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης προόδου της 
πράξης επιμέρους στοιχεία της υλοποίησης.  

Μεταξύ αυτών, καταγράφονται στοιχεία όπως ο κωδικός και το είδος του δείκτη 
καθώς και δεδομένα που αφορούν την πρόοδο επίτευξης των δεικτών όπως η 
επίτευξη του στόχου στην περίοδο αναφοράς, οι πιθανές αποκλίσεις από τον στόχο 
και η τεκμηρίωσή τους και τέλος η εκτίμηση της ΔΑ για την ικανοποίηση των 
στόχων καθώς και προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πράξεις ΕΚΤ που ωφελούν συμμετέχοντες κατά την έννοια των 
κοινών δεικτών, οι σχετικές προβλέψεις για τα ανωτέρω αναφέρονται στην Ενότητα 3.2.3.5 
«Ενσωμάτωση των απαιτήσεων μέτρησης δεικτών ΕΚΤ με microdata στο ΣΔΕ» του παρόντος 
εγγράφου.  

Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος των Ε.Π. που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής γίνεται με βάση:  
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I. τα στοιχεία που παρέχει στην κάθε Δ.Α. η πηγή  δεδομένων που έχει ορισθεί για 
κάθε δείκτη. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται υποχρεωτικά από τις Δ.Α. σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ η διαδικασία στατιστικής επικύρωσης των δεικτών 
αποτελέσματος και η μέτρηση των τιμών προόδου γίνεται με ευθύνη της ΔΑ με 
στοιχεία τα οποία συλλέγονται απευθείας από τους φορείς που έχουν ορισθεί ως 
πηγές.  

II. τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το Δικαιούχο 
(π.χ. χρονοαπόσταση). 

Η παρακολούθηση αντίστοιχα για το ΕΚΤ  των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων γίνεται μέσω μέτρησης στη βάση ερευνών με 
αντιπροσωπευτικά δείγματα συμμετεχόντων στο επίπεδο της κάθε επενδυτικής 
προτεραιότητας. Η παρακολούθηση των ειδικών δεικτών μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τις τιμές προόδου οι οποίες συλλέγονται με τη μέθοδο και 
τη συχνότητα που προσδιορίζει η κάθε ΔΑ στο σχετικό Δελτίο Ταυτότητας του κάθε Δείκτη 
που έχει συμπληρώσει.  

Η συμπλήρωση και καταχώρηση στο ΟΠΣ των πληροφοριών για το σύνολο των δεικτών των 
Ε.Π. επιτρέπει την παρακολούθηση των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο 
Επιδόσεων (Π.Ε.), δεδομένου ότι  οι δείκτες αυτοί αποτελούν υποσύνολο των 
επιχειρησιακών δεικτών.  

Οι δείκτες Πλαισίου Επιδόσεων είναι ορισμένοι στο ΟΠΣ με βάση τα στοιχεία των 
εγκεκριμένων Ε.Π., όπως αυτά έχουν εισαχθεί στη βάση SFC2014 και για την 
παρακολούθηση τους εφαρμόζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών όπως 
έχουν περιγραφεί παραπάνω.  

Οι δείκτες εκροής του Πλαισίου Επιδόσεων συνδέονται στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα Βασικά 
Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) ανά επενδυτική προτεραιότητα, Άξονα Προτεραιότητας και 
κατηγορία Περιφέρειας. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση της επίτευξης των 
στόχων των δεικτών του Π.Ε. για το 2018 και το 2023. Επιπλέον υπάρχει σχετική 
επισήμανση στα Έντυπα της Πρόσκλησης και της Απόφασης Ένταξης.  

Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών γίνεται με βάση τα στοιχεία των 
πιστοποιημένων δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, σε 
ετήσια βάση, ανά Άξονα Προτεραιότητας/ Ταμείο/ κατηγορία Περιφέρειας.  

 Η αποθήκευση στο ΟΠΣ όλων των απαραίτητων πληροφοριών που τροφοδοτούν τους 
δείκτες, επιτρέπει την παραγωγή αναφορών για : 

 την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π.,  

 την υποβολή των Εκθέσεων Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020,  

 την παρακολούθησης του Πλαισίου Επιδόσεων και της διαδικασίας του 
Performance Review,  

 την παροχή στοιχείων προόδου δεικτών στις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Ε.Π. και του ΕΣΠΑ,  

 την παροχή στοιχείων προόδου στις Ετήσιες συναντήσεις των ΔΑ με την Ε.Ε., 

 την τροφοδότηση των Αξιολογήσεων των Ε.Π. με στοιχεία προόδου δεικτών, 

 την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών  σχετικά με την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί στα Ε.Π. 2014 – 2020  
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3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 

3.1 Μέτρηση δεικτών εκροής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής  

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και μέτρησης των δεικτών εκροής των Ε.Π. εμπίπτει στην 
ευθύνη της Μονάδας Α1 της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) ή της αντίστοιχης  δομής του 
κάθε  Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ), στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση μέρους του Ε.Π., η 
οποία ασκείται υπό την εποπτεία της ΔΑ.  

Η  μέτρηση των δεικτών εκροής  των Προγραμμάτων βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου, τα οποία καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) με ευθύνη του δικαιούχου και επαληθεύονται διοικητικά από τη 
ΔΑ/Ε.Φ.  

Η παρακολούθηση των δεκτών εκροής με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου περιγράφεται στο κεφ.2 Παρακολούθηση δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων 
των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α του παρόντος εγγράφου όπου  αποτυπώνονται οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται και περιγράφονται τα έντυπα που συμπληρώνονται για την μέτρηση των 
δεικτών εκροής .  

Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ τηρούνται 2 επίπεδα στοιχείων για τις εκροές στο ΟΠΣ: 

1. Προγραμματικά στοιχεία στοχοθεσίας δεικτών εκροών (planned outputs) 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τους στόχους του 2023 και τους στόχους του 2018, εφόσον 
περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων, που έχουν τεθεί για κάθε δείκτη στα 
εγκεκριμένα Ε.Π. (στοιχεία SFC2014). Στις Προσκλήσεις που δημοσιεύουν οι Δ.Α. ή οι Ε.Φ 
για την υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχους, αποτυπώνονται ανάλογα με τη φύση 
της δράσης ή των δράσεων  οι στόχοι των δεικτών  που θα πρέπει να επιτευχθούν, όπως 
αυτοί έχουν προβλεφθεί προγραμματικά. 

2. Στοιχεία επίτευξης δεικτών εκροής (realized outputs) 

Αφορούν  τα στοιχεία πραγματικής υλοποίησης όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Δελτία 
Επίτευξης Δεικτών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι. Τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται 
διοικητικά από τη  ΔΑ στα Δελτία  Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών της κάθε 
πράξης. Στα δελτία αυτά αποτυπώνεται η πρόοδος των τιμών των δεικτών των πράξεων σε 
εξέλιξη και των ολοκληρωμένων πράξεων.  

Κατά τη διαδικασία υποβολής στοιχείων φυσικής προόδου των πράξεων, οι δικαιούχοι σε 
ότι αφορά στην επίτευξη των δεικτών εκροών  δεν χρησιμοποιούν ισοδύναμα υλοποίησης, 
όπου η αποτίμηση της επίτευξης γίνεται με βάση την αναλογική αναγωγή στις αντίστοιχες 
δαπάνες της πράξης, πρακτική που υιοθετήθηκε την περίοδο 2007-13. Στο πλαίσιο της 
προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, η υποβολή στοιχείων προόδου βασίζεται στην 
πραγματική τιμή επίτευξης των δεικτών.  

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, 
διενεργείται μέσω της αποστολής από το δικαιούχο στοιχείων προόδου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου στα οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία προόδου των δεικτών 
εκροής  στη ΔΑ ή τον ΕΦ. Τα στοιχεία αυτά εισάγονται από το δικαιούχο στο ΟΠΣ, μέσω της 
υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (όποτε πραγματοποιείται σχετική δαπάνη) και 
των Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης δεικτών (τουλάχιστον μια φορά  κάθε έτος) και 
επιβεβαιώνονται διοικητικά με βάση τα Δελτία αυτά από τη ΔΑ/ΕΦ. Σε επίπεδο πράξης 
είναι υποχρεωτική η ενημέρωση για την  πρόοδο, με βάση τα στοιχεία του φυσικού 
αντικειμένου  του σχετικού  δείκτη εκροής  του Προγράμματος στον οποίο συμβάλει η 
πράξη από τον κάθε δικαιούχο. 

Τα  στοιχεία των δεικτών συλλέγονται σε επίπεδο πράξης και αθροίζονται σε επίπεδο 
επενδυτικής προτεραιότητας/Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/ Περιφέρειας  και Ε.Π. για τις 
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ανάγκες της υποβολής των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης, των εκθέσεων προόδου ή άλλων 
αναφορών. 

Με την φυσική ολοκλήρωση της πράξης ο σχετικός δείκτης λαμβάνει την οριστική τιμή 
επίτευξης. Το ΟΠΣ αποτυπώνει τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών των ενταγμένων 
πράξεων σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας/Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/ 
Περιφέρειας  και Ε.Π., καθώς και την εξέλιξη των ενταγμένων πράξεων έως και την 
ολοκλήρωσή τους, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση των τιμών των δεικτών εκροής 
των ολοκληρωμένων πράξεων και των τιμών των δεικτών εκροής των ενταγμένων πράξεων 
και να εξυπηρετούνται αυτοματοποιημένα οι ανάγκες αποστολής των απαιτούμενων 
στοιχείων για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.  

Τα στοιχεία προόδου των δεικτών εκροής καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με βάση τα Δελτία 
Επίτευξης Δεικτών, τα οποία επαληθεύει η ΔΑ/ο ΕΦ κατά την υλοποίηση και σύμφωνα με 
τα στοιχεία των εγκεριμένων Τεχνικών Δελτίων Πράξεων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι στο 
πλαίσιο  σχετικής πρόσκλησης  μετά  την έγκριση τους από τη ΔΑ ή τον ΕΦ. Για τα έργα 
κρατικών ενισχύσεων τα σχετικά στοιχεία προόδου τηρούνται στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και διαβιβάζονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Στο ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ταμείο Συνοχής), για κάθε κοινό και ειδικό δείκτη παρακολουθούνται και 
υποβάλλονται στοιχεία προόδου στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης (σύμφωνα με το αρ. 50 
Καν ΕΕ 1303/2013)  που αφορούν  δύο διαφορετικές τιμές. Ειδικότερα για τους 46 κοινούς 
δείκτες, καθώς και για τους ειδικούς δείκτες κάθε ΕΠ υποβάλλονται στοιχεία προόδου : 

1. για τις ενταγμένες πράξεις και  
2. για τις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί.  

 Οι τιμές  των δεικτών που συνδέονται με τις ενταγμένες πράξεις  προκύπτουν από τις 
αποφάσεις ένταξης των πράξεων και τα συνδεόμενα με αυτές εγκεκριμένα ΤΔΠ.  

Για την ολοκλήρωση των πράξεων οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών προκύπτουν από την 
ημερομηνία φυσικής περάτωσης  της πράξης  και για τις περιπτώσεις των πράξεων  
Κρατικών ενισχύσεων από την ημερομηνία τελικής πιστοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου.  

3.2 Μέτρηση δεικτών εκροής του ΕΚΤ  

3.2.1 Κανονιστικές ρυθμίσεις και σχετικά μεθοδολογικά έγγραφα της Ε. Επιτροπής  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

 Άρθρο 27, παρ.4 : Oρίζονται για κάθε προτεραιότητα των προγραμμάτων δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων και αντίστοιχοι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στόχοι, σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, οι οποίοι ορίζουν κοινούς δείκτες και 
μπορούν να ορίζουν διατάξεις που σχετίζονται με ειδικούς δείκτες. 

 Άρθρο 96.2.β ii και iv : Oρίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ (εκτός της 
τεχνικής συνδρομής) τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους ειδικούς στόχους και 
τους αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων, με μία τιμή βάσης και μία τιμή στόχου, 
κατά περίπτωση ποσοτικά προσδιορισμένη, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες 
κάθε Ταμείου,  και οι δείκτες εκροών, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικά 
προσδιορισμένης τιμής στόχου, που αναμένεται να συμβάλλει στα αποτελέσματα, 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, για κάθε επενδυτική 
προτεραιότητα. 

 Άρθρο 125 παρ. 2.δ και ε. : Ορίζονται στα καθήκοντα της κάθε Διαχειριστικής 
Αρχής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Ε.Π η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος 
εγγραφής και αποθήκευσης  δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα 
οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική 
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διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε πράξεις, όπου απαιτείται. Η 
Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα ως άνω δεδομένα 
συλλέγονται, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο εν λόγω σύστημα και ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν αυτό απαιτείται από 
τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού ΕΚΤ.  

 Άρθρο 142.1.δ  : Προβλέπεται  η δυνατότητα αναστολής πληρωμών από την 
Επιτροπή για το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών, στο επίπεδο των 
προτεραιοτήτων ή των Ε.Π. λόγω σοβαρής ανεπάρκειας της ποιότητας και 
αξιοπιστίας του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και 
ειδικούς δείκτες. 

 Άρθρο 50 : Ορίζονται οι πληροφορίες και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των 
εκθέσεων Υλοποίησης από το 2016 έως το 2023 με αναφορά στους κοινούς και 
ειδικούς δείκτες και στις τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές δεικτών αποτελεσμάτων.  

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013  για το ΕΚΤ 

 Άρθρο 5 : Ορίζονται κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (παράρτημα Ι του 
Κανονισμού) και κατά περίπτωση οι ειδικοί δείκτες προγράμματος. Όλοι οι κοινοί 
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων κοινοποιούνται για όλες τις επενδυτικές 
προτεραιότητες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα δεδομένα κατανέμονται ανά φύλο. 
Ορίζεται επίσης, ότι για την ΠΑΝ ,επιπλέον των δεικτών του παραρτήματος Ι, 
χρησιμοποιούνται και όλοι οι δείκτες αποτελεσμάτων του παραρτήματος ΙΙ , οι 
οποίοι στοχοθετούνται υποχρεωτικά. Ορίζεται επίσης η διαβίβαση δομημένων 
στοιχείων ταυτόχρονα με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, από την κάθε ΔΑ. 

 Αρθρο 19 : Ορίζονται οι πληροφορίες και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των 
Εκθέσεων Υλοποίησης από το 2016 (από το 2015 για την ΠΑΝ) έως το 2023 με 
αναφορά στις τιμές των κοινών δεικτών των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Καν. ΕΚΤ και 
των ειδικών δεικτών προγραμμάτων.  

 Παράρτημα Ι : Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών (για συμμετέχοντες και 
για φορείς) και αποτελεσμάτων (άμεσων και μακροπρόθεσμων για συμμετέχοντες) 
και αναφορά στις απαιτήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες 
Εκθέσεις Υλοποίησης. 

 Παράρτημα ΙΙ : Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων (άμεσων και 
μακροπρόθεσμων για συμμετέχοντες) για την ΠΑΝ και αναφορά στις απαιτήσεις για 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης. 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.480/2014 της Επιτροπής.  

 Άρθρο 24 : Oρίζονται οι πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει να 
καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη στο 
σύστημα παρακολούθησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 125 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 , οι οποίες 
καθορίζονται στο παράρτημα III. Για κάθε πράξη καταγράφονται και αποθηκεύονται 
δεδομένα, περιλαμβανομένων και δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, 
κατά περίπτωση, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαδοποίηση των 
δεδομένων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο. Πρέπει 
επίσης να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των δεδομένων αυτών αθροιστικά για το 
σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. Για το ΕΚΤ, τα δεδομένα καταγράφονται 
και αποθηκεύονται με τρόπο που επιτρέπει στις διαχειριστικές αρχές να εκτελούν 
τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα άρθρα 5 
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και 19 και στα παραρτήματα I και II του Κανονισμού του ΕΚΤ. Πρέπει επίσης να είναι 
δυνατή η ανάκτηση δεδομένων για τους δείκτες που αναφέρονται στα πεδία 31-40 
του παραρτήματος III, με κατανομή ανά επενδυτική προτεραιότητα και ανά φύλο, 
κατά περίπτωση. 

 Παράρτημα ΙΙΙ : Περιλαμβάνονται τα πεδία που απαιτούνται σε κάθε πράξη : Τα 
πεδία 31 - 34 αφορούν τους δείκτες εκροών : Ονομασία και μοναδικό 
αναγνωριστικό, μονάδα μέτρησης, τιμή- στόχος, επίπεδο επίτευξης. Τα πεδία 35-40 
αφορούν τους δείκτες αποτελεσμάτων : Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό, 
μονάδα μέτρησης, τιμή βάσης, τιμή- στόχος, μονάδα μέτρησης για την τιμή στόχο 
και την τιμή βάσης, επίπεδο επίτευξης. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται αναλυτική περιγραφή του κάθε πεδίου, ειδικά για 
τους δείκτες του ΕΚΤ : 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 -  Αναλυτική περιγραφή των πεδίων του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014 για τους 
δείκτες του ΕΚΤ 

Πεδίο (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014) 

Σύσταση (βλ. Πίνακα 1, Ενότητα 2.2.1  του 
μεθοδολογικού εγγράφου της Ε.Επιτροπής : 

Programming Period 2014-2020 , Monitoring and 
Evaluation of European Cohesion Policy, ESF, Annex D 
- Practical Guidance on data collection and validation, 

May 2016. 

31. Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό 
καθενός από τους κοινούς και ανά 
πρόγραμμα ειδικούς δείκτες εκροών που 
είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν 
απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε 
Ταμείου, ονομασία και μοναδικό 
αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη εκροών, 
με κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο.  

Το πεδίο αυτό αφορά την ονομασία και το μοναδικό 
αναγνωριστικό όλων των συναφών κοινών δεικτών 
εκροών ΕΚΤ του Παρ. Ι του Καν. ΕΚΤ, καθώς και την 
ονομασία και το μοναδικό αναγνωριστικό των ειδικών 
δεικτών εκροών του προγράμματος, που είναι 
συναφείς με την πράξη (δηλαδή όλοι οι συναφείς 
δείκτες που περιλαμβάνονται στην επενδυτική 
προτεραιότητα στην οποία ανήκει η πράξη). Στην 
περίπτωση που η πράξη ενισχύει συμμετέχοντες, όλοι 
οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες 
θεωρούνται συναφείς.  
Για όλους τους κοινούς δείκτες εκροών, ήδη η 
ονομασία και το μοναδικό αναγνωριστικό υπάρχουν 
στην SFC2014. O πίνακας 5 του ΕΠ περιλαμβάνει τους 
κοινούς δείκτες εκροών που επιλέχθηκαν από drop – 
down list. Αντίστοιχα για τους ειδικούς δείκτες, 
υπάρχει ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό , που 
ιδανικά θα πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο του 
πίνακα 5 του ΕΠ. 

32. Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη εκροών.  Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη όπως περιγράφεται 
στον Πίνακα 5 του Ε.Π (π.χ. αριθμός των 
συμμετεχόντων). Σημειώνεται πως τα δεδομένα που 
αφορούν δείκτες εκροών (κοινούς και ειδικούς δείκτες 
προγράμματος) θα πρέπει πάντα να εκφράζονται σε 
απόλυτους αριθμούς.  

33. Τιμή- στόχος για το δείκτη εκροών, με 
κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση.  

Τιμές- στόχου για δείκτες εκροών σε επίπεδο πράξης, 
όπου απαιτείται σύμφωνα με τη λογική της 
παρέμβασης.  
Επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η 
στοχοθέτηση σε επίπεδο πράξης όλων των δεικτών 
που είναι συναφείς με την πράξη, αλλά αυτών που 
είναι σύμφωνοι με τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο 
αναμένεται ότι για τους δείκτες που είναι 
στοχοθετημένοι στην αντίστοιχη επεν. προτεραιότητα 
του ΕΠ, αντίστοιχη στοχοθέτηση τίθεται και σε 
επίπεδο πράξης.  
Οι τιμές στόχου αντίστοιχα δεν είναι υποχρεωτικό να 
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κατηγοριοποιούνται ανά φύλο 

34. Επίπεδο επίτευξης κάθε δείκτη εκροών για 
κάθε ημερολογιακό έτος, με κατανομή κατά 
φύλο κατά περίπτωση.  

Οι τιμές όλων των κοινών και συναφών ειδικών 
δεικτών εκροών σε επίπεδο πράξης για το 
ημερολογιακό έτος (αθροιστικά δεδομένα των τιμών 
σε επίπεδο επ. προτερ. περιλαμβάνονται στους 
πίνακες 4Α και 4Β της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης).   
Τα δεδομένα για όλους τους κοινούς δείκτες που 
αφορούν συμμετέχοντες πρέπει να 
κατηγοριοποιούνται ανά φύλο. Για τους ειδικούς 
δείκτες, η κατηγοριοποίηση ανά φύλο απαιτείται όταν 
στην ονομασία του δείκτη περιλαμβάνεται αναφορά 
σε φύλο. Εάν όχι, τότε οι τιμές επίτευξης δίνονται για 
το σύνολο των συμμετεχόντων. (βλ. ενότητα 2.3.6 στο 
ANNEX D). 
Προτείνεται η αποθήκευση των ετήσιων τιμών σε 
απόλυτους αριθμούς, για τη διευκόλυνση του 
υπολογισμού των σωρευτικών τιμών και των 
συγκεντρωτικών στοιχείων σε επίπεδο επενδυτικής 
προτεραιότητας.  

35. Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό 
καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά 
πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν 
απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε 
Ταμείου, ονομασία και μοναδικό 
αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη 
αποτελεσμάτων, με κατανομή των 
συμμετεχόντων κατά φύλο, κατά περίπτωση.  

Το πεδίο αυτό αφορά την ονομασία και το μοναδικό 
αναγνωριστικό όλων των συναφών κοινών δεικτών 
αποτελεσμάτων του ΕΚΤ, όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι (και στο Παράρτημα ΙΙ για την ΠΑΝ), του 
Κανονισμού του ΕΚΤ, καθώς και την ονομασία και το 
μοναδικό αναγνωριστικό των ειδικών δεικτών 
αποτελεσμάτων που είναι συναφείς με την πράξη 
(δηλαδή όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην 
επενδυτική προτεραιότητα στην οποία ανήκει η 
πράξη).  
Στην περίπτωση που η πράξη ενισχύει συμμετέχοντες, 
όλοι οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων θεωρούνται 
συναφείς (εξαιρούνται οι δείκτες, των οποίων ο 
πληθυσμός αναφοράς έχει εξαιρεθεί από την πράξη). 
Αναφορικά με τους κοινούς δείκτες που δεν είναι 
συναφείς ή για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ακόμη 
κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει καταγραφούν, να 
αποθηκευτούν και να δηλωθούν μηδενικές τιμές.  
Όσον αφορά όλους τους κοινούς δείκτες 
αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων της ΠΑΝ), η 
ονομασία και το μοναδικό αναγνωριστικό έχουν ήδη 
καθοριστεί στο σύστημα SFC2014. Στον Πίνακα 4  των 
ΕΠ, που αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων, οι κοινοί 
δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ και ΠΑΝ μπορούν να 
επιλεχθούν από drop - down list.  Ωστόσο, θα πρέπει 
να αποδοθεί μία ονομασία και ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό (ID) και για κάθε ειδικό δείκτη 
αποτελεσμάτων, τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται 
ιδανικά με αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα 4 του 
ΕΠ.  

36. Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη 
αποτελεσμάτων 

Μονάδα μέτρησης για το δείκτη όπως αποτυπώνεται 
στον Πίνακα 4 του ΕΠ (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων, 
αναλογία, ποσοστό).  

37. Τιμή βάσης για κάθε παρεχόμενο δείκτη 
αποτελεσμάτων.  

Δεν ισχύει για το ΕΚΤ 

38. Τιμή – στόχος για τον παρεχόμενο δείκτη 
αποτελεσμάτων, με κατανομή κατά φύλο, 
κατά περίπτωση.  

Τιμές-στόχου για τους δείκτες αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο πράξης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη 
λογική της παρέμβασης. 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η 
στοχοθέτηση σε επίπεδο πράξης όλων των δεικτών 
που είναι συναφείς με την πράξη, αλλά αυτών που 
είναι σύμφωνοι με τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο 
αναμένεται ότι για τους δείκτες που είναι 
στοχοθετημένοι στην αντίστοιχη επεν. προτεραιότητα 
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του ΕΠ, αντίστοιχη στοχοθέτηση τίθεται και σε 
επίπεδο πράξης 
Οι τιμές στόχου αντίστοιχα δεν είναι υποχρεωτικό να 
κατηγοριοποιούνται ανά φύλο 

39. Μονάδα μέτρησης για την τιμή – στόχο και 
την τιμή βάσης κάθε αποτελέσματος.  

Μονάδα μέτρησης για την τιμή- στόχο και τις 
αντίστοιχες τιμές  βάσης όπως αποτυπώνεται στον 
Πίνακα 4 του ΕΠ (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων, 
αναλογία, ποσοστό). 

40. Επίπεδο επίτευξης κάθε παρεχόμενου δείκτη 
αποτελεσμάτων για κάθε ημερολογιακό 
έτος, με κατανομή κατά φύλο, κατά 
περίπτωση.  

Οι τιμές όλων των κοινών και συναφών ειδικών 
δεικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο πράξης ανά 
ημερολογιακό έτος. (αθροιστικά δεδομένα των τιμών 
σε επίπεδο επ. προτερ. περιλαμβάνονται στους 
πίνακες 2Α, 2Β και 2Γ της Ετήσιας Έκθεσης 
Υλοποίησης).   
Τα δεδομένα για όλους τους δείκτες που αφορούν 
συμμετέχοντες πρέπει να κατηγοριοποιούνται ανά 
φύλο. Για τους ειδικούς δείκτες, η κατηγοριοποίηση 
ανά φύλο απαιτείται όταν στην ονομασία του δείκτη 
περιλαμβάνεται αναφορά σε φύλο. Εάν όχι, τότε οι 
τιμές επίτευξης δίνονται για το σύνολο των 
συμμετεχόντων. (βλ. ενότητα 2.3.6 στο ANNEX D). 
Προτείνεται η αποθήκευση των ετήσιων τιμών σε 
απόλυτους αριθμούς, για τη διευκόλυνση του 
υπολογισμού των σωρευτικών τιμών (είτε σε 
απόλυτες τιμές είτε σε ποσοστά) και των 
συγκεντρωτικών στοιχείων  σε επίπεδο επενδυτικής 
προτεραιότητας. 

 

Με βάση τα παραπάνω, και σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ, εκτός από τους στοχοθετημένους 
επιχειρησιακούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, για τους οποίους απαιτείται η 
καταγραφή και ηλεκτρονική  αποθήκευση δεδομένων στο επίπεδο της πράξης, όπως 
αναφέρεται στα πεδία του παραπάνω πίνακα, απαιτείται η καταγραφή και 
ηλεκτρονική  αποθήκευση δεδομένων για την επίτευξη όλων των κοινών δεικτών 
εκροών και αποτελεσμάτων (Παράρτημα Ι για το ΕΚΤ και επιπρόσθετα Παράρτημα ΙΙ 
για την ΠΑΝ). Τα αθροιστικά δεδομένα για την επίτευξη των τιμών των εν λόγω 
δεικτών περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους πίνακες των Ετήσιων Εκθέσεων 
Υλοποίησης των ΕΠ. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, 
των οποίων η μέτρηση στηρίζεται σε συλλογή δεδομένων από αντιπροσωπευτικό 
δείγμα σε επίπεδο επενδ. προτεραιότητας, στην περίπτωση που αποτελούν 
στοχοθετημένους επιχειρησιακούς δείκτες, δεν είναι υποχρεωτική η στοχοθέτησή 
τους και στο επίπεδο της πράξης. Θα μπορούσε δυνητικά η στοχοθέτηση των 
αποτελεσμάτων αυτών σε επίπεδο πράξης να γίνει κατ’ αναλογία (on a pro rata basis) 
με τα αποτελέσματα που έχουν στοχοθετηθεί στην επ. προτεραιότητα, σύμφωνα με την 
κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες πράξεις.  

 

Σχετικά Μεθοδολογικά Έγγραφα της Ε. Επιτροπής 

Η Ε. Επιτροπή έχει εκδώσει τα εξής μεθοδολογικά έγγραφα σχετικά με την 
παρακολούθηση των δεικτών και την αξιολόγηση του ΕΚΤ, τα οποία και έχουν ληφθεί 
υπόψη σε όλες τις σχετικές με το ΕΚΤ απαιτήσεις/ρυθμίσεις/διαδικασίες/ενέργειες που 
περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014-2020: 

1. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Μonitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy/European Social Fund, June 2015 (EC , DG Employment, 
Social Affairs and Inclusion). 

2. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020:Μonitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy/European Social Fund : Annex D -Practical Guidance on 
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data collection and validation, May 2016 (ESF Support Centre, EC, DG Employment, 
Social Affairs and Inclusion ). 

3.  Frequently Asked Questions on data collection and data validation, ESF 2014-2020, 
February 2016. (Evaluation and Impact Assessment Unit , DG Employment, Social 
Affairs and Inclusion). 

4. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Μonitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy/European Social Fund : Indicators of Public Administration 
Capacity building, June 2014 (EC , DG Employment, Social Affairs and Inclusion). 

5. Practical Example – Calculation of representative samples of participants, October 
2015   (Evaluation and Impact Assessment Unit, EC, DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion 

6. Guidance Evaluation of the YEI, September 2015  (EC , DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion). 

7. Guidance Document on Evaluation Plans, February 2015 (EC, DG Regional and Urban 
Policy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion) 

3.2.2 Είδη δεικτών ΕΚΤ : Κοινοί (common) και ειδικοί δείκτες προγράμματος 
(programme specific) 

3.2.2.1 Κοινοί δείκτες  

Για τα EΠ της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 προβλέπεται από τον Κανονισμό του 
ΕΚΤ για πρώτη φορά η υποχρεωτική μέτρηση κοινών δεικτών σε όλα τα ΕΠ, είτε έχουν 
στοχοθετηθεί ως επιχειρησιακοί δείκτες είτε όχι:  

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚΤ , είναι :  

 19 δείκτες εκροών για συμμετέχοντες και 4 δείκτες εκροών για φορείς  

 5 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες  

 4 δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες,  

και επιπλέον για την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) , επιπρόσθετα 
της υποχρέωσης μέτρησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Ι, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI του Κανονισμού ΕΚΤ ορίζονται:    

 9 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες και  

 3 δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες  

Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες (CO01 – CO19):  Συμμετέχοντες νοούνται τα 
άτομα που επωφελούνται άμεσα  από μία παρέμβαση ΕΚΤ/ΠΑΝ, δύνανται να 
ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία τους και για τα οποία έχει 
προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη. Επίσης οι στόχοι της κάθε πράξης είναι σημαντική 
παράμετρος για να προσδιοριστεί αν αφορά «άμεσα συμμετέχοντες» κατά την έννοια των 
κοινών δεικτών ή όχι. Και τα τρία παραπάνω κριτήρια πρέπει να πληρούνται για να 
θεωρούνται οι ωφελούμενοι ως (άμεσα) συμμετέχοντες, σε διαφορετική περίπτωση 
θεωρούνται έμμεσα συμμετέχοντες και δεν απαιτείται για αυτούς η μέτρηση των κοινών 
δεικτών στη βάση των «microdata». Οι δείκτες εκροών για συμμετέχοντες αφορούν τα 
χαρακτηριστικά/κατάσταση που έχουν οι συμμετέχοντες όταν εισέρχονται στην πράξη του 
ΕΚΤ.  

Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς (CO20 – CO23) : Οι κοινοί δείκτες εκροών που 
σχετίζονται με την υποστήριξη των φορέων χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές μονάδες 
παρακολούθησης.  Για τους δείκτες CO20-CO22 η μονάδα παρακολούθησης  είναι το έργο, 
ενώ για το δείκτη CO23 είναι o φορέας - επιχείρηση. Ένα έργο (project) είναι η μικρότερη 
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μονάδα οργάνωσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Καλύπτει μία 
δραστηριότητα ή μία ομάδα δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από έναν οικονομικό 
φορέα εντός του πλαισίου της πράξης. Σε κάποιες περιπτώσεις μία πράξη αποτελείται από 
ένα μόνο έργο και οι δύο όροι ταυτίζονται νοηματικά, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μία 
πράξη μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά έργα που υλοποιούνται από έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς φορείς. Οι φορείς (entities) είναι οργανισμοί που μπορεί είτε 
να υλοποιούν έργα – πλήρως ή μερικώς- είτε να ενισχύονται/υποστηρίζονται  από έργα. Στη 
δεύτερη περίπτωση, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι συμμετέχοντες , οι φορείς θα πρέπει 
να καταμετρώνται όταν ωφελούνται άμεσα από τη δράση ΕΚΤ, που συνδέεται με 
συγκεκριμένη δαπάνη. Οι φορείς περιλαμβάνουν εταιρείες, φορείς παροχής δημοσίων 
υπηρεσιών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
κοινωνικούς εταίρους κ.α. Μόνο ένας κοινός δείκτης αποτυπώνει τον αριθμό των φορέων 
που ενισχύονται (o δείκτης CO23). Τα δεδομένα των δεικτών εκροών για φορείς 
συλλέγονται κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων, καθώς οι δείκτες αφορούν σε ό,τι 
ισχύει κατά την έναρξη της ενίσχυσης του ΕΚΤ/έναρξη υλοποίησης της πράξης.  

Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες (CR01- CR05 και 
CR01Y – CR009Y): Είναι μόνο δείκτες συμμετεχόντων και όχι φορέων και μετρούν 
αποτελέσματα αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από την πράξη, είτε ο 
συμμετέχων έχει ολοκληρώσει την πράξη είτε έχει αποχωρήσει νωρίτερα. (εξαίρεση 
υπάρχει στους δείκτες CR01Y, CR04Y, CR007Y που αφορούν μόνο αποτελέσματα όσων 
έχουν ολοκληρώσει την παρέμβαση της ΠΑΝ). Οι δείκτες αποτελεσμάτων μετρούν την 
αλλαγή που συμβαίνει σε σχέση με την κατάσταση του συμμετέχοντα όταν εισήλθε στην 
πράξη (αποτέλεσμα/αλλαγή σε σχέση με την εκροή).  

Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες (CR06- 
CR09 και CR10Y – CR12Y): Είναι μόνο δείκτες συμμετεχόντων και όχι φορέων και μετρούν 
αποτελέσματα που αφορούν αλλαγή , σε σχέση με την κατάσταση του συμμετέχοντα όταν 
εισήλθε στην πράξη,  6 μήνες μετά την έξοδό του από την πράξη. Αφορούν δηλ. 
αποτελέσματα που διατηρούνται και ισχύουν 6 μήνες μετά την έξοδο των συμμετεχόντων 
από την πράξη και όχι νωρίτερα. 

Οι ορισμοί των κοινών δεικτών είναι ενιαίοι για όλα τα Κ-Μ και έχουν προσδιοριστεί από 
την Ε.Επιτροπή στο μεθοδολογικό έγγραφο «Guidance Document ¨Programming Period 
2014-2020: Μonitoring and Evaluation of European Cohesion Policy/European Social Fund, 
(ΕC , DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Eξαίρεση αποτελούν οι ορισμοί των 
δεικτών για τα μειονεκτούντα άτομα  που καταγράφονται στους δείκτες CO15 – CO18,  για 
τους οποίους ισχύει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο κάθε Κ-Μ. 

Οι ορισμοί όλων των κοινών δεικτών ΕΚΤ και ΠΑΝ περιλαμβάνονται στον πίνακα του 
Παραρτήματος 4, που επεξεργάστηκε η ΕΥΣΕΚΤ και στα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών των 
ΕΠ. 

3.2.2.2 Ειδικοί δείκτες Ε.Π. 

Στα Ε.Π. έχουν στοχοθετηθεί είτε κοινοί είτε ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. ΕΚΤ. Οι ειδικοί δείκτες αποτυπώνουν τις εκροές και τα 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τους 
Ειδικούς Στόχους στους οποίους συμβάλλουν, εφόσον οι κοινοί δείκτες δεν είναι 
κατάλληλοι ή επειδή οι ειδικοί δείκτες επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη παρακολούθηση από 
ό,τι οι κοινοί δείκτες.   

Οι κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους κοινούς δείκτες, ισχύουν και για τους 
ειδικούς δείκτες προγραμμάτων. Αντίστοιχα οι πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει 
να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη στο 
σύστημα παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’εξουσιοδότηση Καν. 
480/2014, αφορούν και στους ειδικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στα ΕΠ (βλ. ενότητα 
3.2.3.1 στο παρόν έγγραφο). Συνεπώς οι ειδικοί δείκτες δεν αντικαθιστούν τους κοινούς 
δείκτες ΕΚΤ, αλλά προστίθενται σε αυτούς, καθώς η παρακολούθηση/μέτρηση των κοινών 
δεικτών είναι υποχρεωτική σε όλα τα ΕΠ. 
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Οι ειδικοί δείκτες μπορεί να είναι δείκτες που μετρούν άτομα/ωφελούμενους ή 
φορείς/δομές/συστήματα/διαδικασίες κλπ. Σημασία για το ΕΚΤ έχουν οι εξής περιπτώσεις : 

 Ειδικοί δείκτες άμεσα συμμετεχόντων : Στις περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες 
αφορούν σε άμεσα συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών ΕΚΤ, δηλ. 
μετρούν συνδυασμό μεταβλητών (microdata) δύο ή περισσότερων κοινών δεικτών , 
ισχύουν οι ορισμοί και ο τρόπος και η συχνότητα μέτρησης των αντίστοιχων 
κοινών δεικτών : Για παράδειγμα, ο ειδικός δείκτης εκροών «Συμμετέχοντες 25-29 
ετών» στην ΠΑΝ μετράται από συνδυασμό δεδομένων /μεταβλητών που 
προέρχονται από τα microdata των αντίστοιχων κοινών δεικτών (άνεργοι, 
οικονομικά μη ενεργοί, ηλικία).  Αντίστοιχα ο ειδικός δείκτης άμεσων 
αποτελεσμάτων «Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά 
τη λήξη της συμμετοχής τους» μετράται από συνδυασμό δεδομένων /μεταβλητών 
που προέρχονται από τα microdata των αντίστοιχων κοινών δεικτών εκροών και 
άμεσων αποτελεσμάτων (εργαζόμενοι, φύλο, ). 

 Ειδικοί δείκτες φορέων : Στις περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες αφορούν σε 
φορείς/έργα κατά την έννοια των κοινών δεικτών εκροών για φορείς ισχύουν οι 
ορισμοί, η συχνότητα  και ο τρόπος μέτρησης των αντίστοιχων κοινών δεικτών .  
O ορισμός του έργου ή της ΜΜΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ορισμό των 
αντίστοιχων κοινών δεικτών. Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ για φορείς δεν 
υπάρχουν, συνεπώς τα ΕΠ έχουν στοχοθετήσει στις αντίστοιχες επενδυτικές 
προτεραιότητες μόνο ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων (π.χ. δείκτες του ΕΠ 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»).  

 Άλλοι ειδικοί δείκτες : Σε περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες δεν σχετίζονται με την 
έννοια/ορισμό των κοινών δεικτών ΕΚΤ, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος 
συνάφειας/συσχέτισης με κοινό δείκτη (π.χ. δείκτες που μετρούν έμμεσα 
ωφελούμενους από συστημικές δράσεις) 

 Οι ορισμοί των ειδικών δεικτών προγράμματος προσδιορίζονται από τις αρμόδιες 
ΕΥΔ και εξασφαλίζεται ότι για κάθε δείκτη ο ορισμός του, η συχνότητα και ο τρόπος 
μέτρησής του εφαρμόζεται ενιαία για όλες τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠ. Σε 
περιπτώσεις που έχουν στοχοθετηθεί ειδικοί δείκτες προγράμματος 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, αντίστοιχα προσδιορίζονται ο τρόπος και 
συχνότητα μέτρησης των δεδομένων τους ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ολες οι 
σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών των ΕΠ. 

 Οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν ισχύουν για πρόσθετους/λοιπούς δείκτες που 
παρακολουθούνται σε επίπεδο προσκλήσεων για λόγους πρόσθετων αναγκών 
παρακολούθησης των πράξεων από τις ΔΑ.2. Στην SFC2014 και σε όλες τις Εκθέσεις 
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, ισχύουν τα όσα προβλέπονται για τους 
επιχειρησιακούς και τους κοινούς δείκτες. Πρόσθετοι ειδικοί δείκτες 
προσκλήσεων/πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΕΠ δεν 
υπάγονται στις απαιτήσεις των Κανονισμών. 

3.2.3 Βασικές απαιτήσεις για τη συλλογή, αποθήκευση, αναφορά και ποιότητα 
δεδομένων  δεικτών ΕΚΤ 

3.2.3.1 Συλλογή δεδομένων 

3.2.3.1.1 Βασικές αρχές για τη συλλογή δεδομένων 

Αμεση ωφέλεια : Τα δεδομένα των δεικτών για μεμονωμένους συμμετέχοντες και φορείς 
αφορούν σε άτομα και φορείς που ωφελούνται άμεσα από τις πράξεις ΕΚΤ.  

                                                           
2 ‘’The regulatory requirements only apply to OP indicators (i.e. all common indicators as well as the programme-specific 

indicators which are included in Tables 4, 4A and 5 of the OP). Programme-specific indicators which are used only for 
internal purposes are not subject to these requirements’’ (ΕSF Support Centre). 
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Σε ό,τι αφορά πράξεις που ενισχύουν τη θεσμική/διοικητική ικανότητα δημόσιων φορέων 
(capacity building operations), θα πρέπει να εξετάζονται οι στόχοι της πράξης, αν α) 
αφορούν την ενίσχυση ατόμων (αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων) ή β) την ενίσχυση 
φορέων (εισαγωγή ή βελτίωση διαδικασιών, ενίσχυση οργανωτικών ή διαρθρωτικών 
αλλαγών, επένδυση σε ανθρώπινους πόρους). Στην πρώτη περίπτωση οι ωφελούμενοι 
αποτελούν συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών (απαίτηση συλλογής 
microdata), ενώ  στη δεύτερη περίπτωση οι ωφελούμενοι συνήθως αποτελούν χρήστες των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρούνται έμμεσα και όχι άμεσα συμμετέχοντες και δεν 
απαιτείται η συλλογή microdata/δεν μετρώνται στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων. Ως 
χρήστες υπηρεσιών δύναται να μετρηθούν μέσω αντίστοιχων ειδικών δεικτών, για τους 
οποίους θα προσδιοριστεί ο ορισμός και ο τρόπος  μέτρησης. (βλ. παραδείγματα από 
Ενότητες  4.1.2 , 4.1.2 από το έγγραφο «Annex D -Practical Guidance on data collection and 
validation, May 2016»). 

Χρονικά διαστήματα συλλογής δεδομένων : Tα δεδομένα των κοινών δεικτών εκροών 
συμμετεχόντων δεν αφορούν εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων αλλά 
μεταβλητές/χαρακτηριστικά για την κατάσταση των συμμετεχόντων κατά την είσοδό τους 
σε μία πράξη που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.  Στις περιπτώσεις που δεδομένα έχουν 
συλλεγεί σε προγενέστερο στάδιο, π.χ. κατά τη διαδικασία των αιτήσεων, θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν/επαληθευτούν όταν ξεκινά η υλοποίηση της πράξης. 

Aντίστοιχα, τα δεδομένα των κοινών δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων αφορούν σε 
μεταβλητές που αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων όταν εξέρχονται από την 
πράξη ή έως και 4 εβδομάδες μετά την ημερομηνία εξόδου από αυτήν. Το αποτέλεσμα που 
αφορά αλλαγή κατάστασης σε διάστημα μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων μετά την έξοδο του 
ατόμου από την πράξη, δεν μετράται στους κοινούς δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων. Η 
έξοδος του ατόμου από την πράξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την ολοκλήρωση αυτής. Όλοι 
οι συμμετέχοντες μετρώνται, και όσοι εξέρχονται από την πράξη χωρίς να ολοκληρώσουν 
όλες τις παρεμβάσεις αυτής. (υπάρχει διαφοροποίηση στους δείκτες του παραρτήματος ΙΙ 
του Καν.ΕΚΤ για την ΠΑΝ σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση πράξεων ή παρεμβάσεων). 

Για τα δεδομένα των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, βλ. 
ενότητα 3.2.5 στο παρόν έγγραφο. 

3.2.3.1.2 Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων μεμονομένων 
συμμετεχόντων (MICRODATA) 

Aπό την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ήδη κατά την έναρξη 
υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων, σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια συμμετεχόντων 
με την υποχρέωση συμπλήρωσής τους από κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα, τόσο κατά την 
είσοδό του στην πράξη, όσο και κατά την έξοδό του από αυτή. Για τα ερωτηματολόγια 
σχεδιάστηκαν κεντρικά (ΕΥΣΕΚΤ) όλες οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο σύνολο της 
απαιτούμενης πληροφορίας για τη μέτρηση όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ειδική επεξήγηση που 
αντιστοιχεί στον ορισμό του αντίστοιχου δείκτη.  

Τα ερωτηματολόγια προσαρμόζονται από την αρμόδια ΕΥΔ, ανάλογα με τη λογική 
παρέμβασης και την επιλεξιμότητα των ομάδων στόχου, π.χ. δύναται να μην 
περιλαμβάνονται ερωτήσεις για κάποιες μεταβλητές όταν όλοι οι συμμετέχοντες βάσει των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας της πράξης είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να έχουν δεδομένα για τις 
εν λόγω μεταβλητές : για παράδειγμα σε πράξεις που μόνο άνεργοι είναι επιλέξιμοι ως 
ομάδα - στόχου, δύναται να μην περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις για το αν οι συμμετέχοντες 
είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι και με ποιό καθεστώς απασχόλησης.  

Τα ερωτηματολόγια μπορεί να συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες σε έντυπη μορφή, 
είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Όλα τα πεδία και οι ερωτήσεις  που απαιτούνται για τη μέτρηση του συνόλου των 
μεταβλητών (microdata) και που η επεξεργασία τους δίνει τις τιμές των κοινών δεικτών 
εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 
Απογραφικό Δελτίο Εισόδου ΕΚΤ/ΠΑΝ, στο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου ΕΚΤ και στο 
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Απογραφικό Δελτίο Εξόδου ΠΑΝ, τα οποία έχουν ενσωματώσει όλες τις τεχνικές ρυθμίσεις 
επεξεργασίας και ελέγχου του ΟΠΣ για την ορθή μέτρηση των δεικτών. Στην Παράρτημα 10 
του παρόντος επισυνάπτονται τα πρότυπα Απογραφικού Δελτίου Συμμετέχοντα (Εισόδου – 
Εξόδου) που είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ.  

Συνεπώς κάθε ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες κατά την 
είσοδό τους στις πράξεις «τροφοδοτεί» στο ΟΠΣ το απογραφικό δελτίο εισόδου, από το 
οποίο εκτιμώνται οι τιμές όλων των δεικτών εκροών συμμετεχόντων ΕΚΤ και ΠΑΝ.  

Αντίστοιχα κάθε ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες κατά την 
έξοδό τους από τις πράξεις «τροφοδοτεί» στο ΟΠΣ α) το απογραφικό δελτίο εξόδου ΕΚΤ, 
από το οποίο εκτιμώνται οι τιμές όλων των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων 
συμμετεχόντων ΕΚΤ και β) το απογραφικό δελτίο εξόδου ΠΑΝ, από το οποίο εκτιμώνται οι 
τιμές όλων των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΠΑΝ.  

Οι δυνατότητες απαντήσεων των συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
καθώς ζητείται η υποχρεωτική συμπλήρωσή τους σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του Ν.4403/2016 που επιτρέπει τη συλλογή και επεξεργασία όλων των 
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων. Τα ερωτηματολόγια 
περιλαμβάνουν και προσωπικά στοιχεία συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-
mail), ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες που θα 
αποτελούν το δείγμα των ερευνών για τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων.  

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων  για τη συλλογή και ηλεκτρονική 
καταχώρηση των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων στις πράξεις του ΕΚΤ, αυτές 
περιγράφονται σε ειδικό Παράρτημα στο τυποποιημένο Έντυπο της Πρόσκλησης (ΣΔΕ). Οι 
απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη συλλογή και ηλεκτρονική καταχώρηση των 
στοιχείων από τους Δικαιούχους εξειδικεύονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις. Βλ. 
αναλυτική περιγραφή στην Ενότητα 3.2.3.5  στο παρόν έγγραφο. 

3.2.3.1.3 Δεδομένα από διοικητικές πηγές : Βασικές αρχές και δυνατότητα χρήσης τους   

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των μεθοδολογικών εγγράφων της Ε.Επιτροπής, η συλλογή 
δεδομένων από διοικητικές πηγές μειώνει το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η συλλογή 
τους από τους ίδιους τους ωφελούμενους. Για τη χρήση των διοικητικών πηγών πρέπει 
προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί ότι  τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται στις 
διοικητικές πηγές : 

- Aντιστοιχούν στους ορισμούς των δεικτών  όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τα 
μεθοδολογικά έγγραφα του ΕΚΤ 

- Eίναι διαθέσιμα για αξιοποίηση από τις ΔΑ στα χρονικά διαστήματα που απαιτείται 
για τη συμπλήρωση των τιμών των αντίστοιχων δεικτών. 

Συνεπώς στις περιπτώσεις που είτε υπάρχουν διαθέσιμα διοικητικά δεδομένα τα οποία 
όμως δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες για τη μέτρηση των δεικτών μεταβλητές, 
είτε δεν αντιστοιχούν ακριβώς στους ορισμούς των δεικτών, απαιτείται η συλλογή των 
δεδομένων απευθείας από τους συμμετέχοντες. 

Για παράδειγμα, η χρήση διοικητικών πηγών για δεδομένα που αφορούν σε ανέργους ή 
εργαζομένους πρέπει να εξασφαλίζει ότι : τα δεδομένα για τους ανέργους περιλαμβάνουν 
όλους όσους αναζητούν εργασία  σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, και ότι δεν 
περιλαμβάνονται οι φοιτητές, ενώ τα δεδομένα για τους εργαζομένους ότι περιλαμβάνουν 
και τους αυτοαπασχολούμενους.  

Θα μπορούσε επίσης να γίνει συνδυαστική χρήση και αξιοποίηση δεδομένων από 
διαφορετικές διοικητικές πηγές (π.χ μέσω ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) ώστε τα δεδομένα να 
αντιστοιχούν σε ό,τι απαιτείται για τη μέτρηση των δεικτών βάσει του ορισμού τους. 

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν αποφασιστεί η χρήση διοικητικών 
πηγών για τη συμπλήρωση δεδομένων δεικτών, είναι τα εξής : 
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- Kαλύπτονται όλοι οι συμμετέχοντες/ωφελούμενοι ; Αν όχι, πώς θα συλλέγονται τα 
δεδομένα για όσους δεν καλύπτονται ; Πώς θα γίνεται η επεξεργασία όλων των 
δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση των αντίστοιχων δεικτών ; 

- Για ποιους κοινούς δείκτες υπάρχουν διοικητικές πηγές που περιλαμβάνουν την 
απαιτούμενη πληροφόρηση ; Είναι καταχωρημένα τα δεδομένα με τρόπο που 
αντιστοιχεί στους ορισμούς των δεικτών , και εάν όχι πώς αντιμετωπίζονται οι 
διαφορές/ελλείψεις ; 

- Tηρούνται τα δεδομένα στις διοικητικές πηγές για όσο διάστημα απαιτείται βάσει 
των Κανονισμών (για τους σκοπούς της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του 
ελέγχου) ; 

- Eχουν εξασφαλιστεί οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την έγκαιρη καταχώρηση των 
δεδομένων στο σύστημα παρακολούθησης των δεικτών ; 

- Εχουν οι διοικητικές πηγές συνεχώς επικαιροποιημένα δεδομένα ; 

 

Ενέργειες  για τη χρήση διοικητικών πηγών 

Γίνονται ενέργειες σταδιακής διερεύνησης της δυνατότητας αξιοποίησης Διοικητικών 
Πηγών για τη συγκέντρωση δεδομένων δεικτών. Με βάση τις ήδη εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων : 

- Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα συμμετεχόντων που είναι άνεργοι, καθώς οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ δεν αποτελούν το σύνολο των αναζητούντων 
εργασία σύμφωνα με τον ορισμό  του «ανέργου» που έχει προσδιοριστεί από την 
Ε.Επιτροπή (ILO definition), όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των 
τιμών των σχετικών δεικτών (CO01, CΟ02, CR01) συλλέγονται από τους 
συμμετέχοντες μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν, 
ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους αναζητούντες εργασία, εγγεγραμμένους και μη 
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.3 

- Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα συμμετεχόντων που είναι 
εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι και από την επεξεργασία των οποίων 
υπολογίζονται οι τιμές των δεικτών CO05, CR04, CR06, CR08, CR09, τα δεδομένα του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  αφορούν μόνο τους εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και συνεπώς δεν καλύπτονται οι 
άλλες κατηγορίες εργαζομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση των αντίστοιχων 
δεικτών. Για το λόγο αυτό και μέχρι να ολοκληρωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των 
απαιτούμενων δεδομένων από τις υπάρχουσες διοικητικές πηγές (π.χ. μητρώα 
ασφαλισμένων), όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των τιμών των 
σχετικών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συλλέγονται από τους 
συμμετέχοντες μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν, και 
περιλαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση και για το είδος/καθεστώς απασχόλησης 
(πλήρης ή μερική απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκ περιτροπής 
απασχόληση, απασχόληση στο δημόσιο τομέα).  

- Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα των «μειονεκτούντων» συμμετεχόντων που απαιτούνται 
για τη μέτρηση των αντίστοιχων κοινών δεικτών, επίσης συλλέγονται με βάση 
αντίστοιχες ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν όλοι οι 
συμμετέχοντες σε όλες τις πράξεις. Γίνονται ενέργειες σταδιακής διερεύνησης της 
δυνατότητας αξιοποίησης Διοικητικών Πηγών για δεδομένα που συνδέονται με τη 
μέτρηση των δεικτών CO15 – CO17. 

                                                           
3
 Ηλεκτρονική αλληλογραφία ΕΥΣΕΚΤ 15.6.2016 με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
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3.2.3.1.4 Συλλογή δεδομένων δεικτών στις εμπροσθοβαρείς πράξεις του ΕΚΤ από την ΕΥΔ 
ΕΠ ΑΝΑΔ 

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», υλοποίησε τις απαιτούμενες ενέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
των εμπροσθοβαρών δράσεων (ΕΥΕ-ΕΚΤ, Υπουργείο Εσωτερικών, ΙΝΣΕΤΕ, ΟΑΕΔ), αλλά και 
τις κεντρικές και συντονιστικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται στον σχεδιασμό 
συστημάτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥ ΟΠΣ), προκειμένου να 
συνεισφέρει στη διαμόρφωση των απαιτούμενων διαδικασιών και στην ανάπτυξη των 
εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων δεικτών. Συγκεκριμένα η ΕΥΔ πραγματοποίησε 
συναντήσεις με τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους φορείς των εμπροσθοβαρών 
δράσεων και τους ενημέρωσε για τις απαιτήσεις συλλογής των δεδομένων δεικτών στα 
προγράμματα που ξεκίνησαν να υλοποιούν στην αρχή της νέας προγραμματικής  περιόδου. 
Συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ στο σχεδιασμό των κατάλληλων εντύπων/ερωτηματολογίων 
για τη συλλογή των στοιχείων των ωφελουμένων (microdata), και παρείχε οδηγίες και 
κατευθύνσεις προς τους διαχειριστές των Πληροφοριακών Συστημάτων των Δικαιούχων για 
την καταχώρηση/επεξεργασία και παρακολούθηση των στοιχείων. 

Ειδικότερα, για τις πράξεις «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 18-24» 
και «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 25-29 ετών» (πράξεις ΠΑΝ), που 
ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2014, καταρτίστηκε ενημερωτικό έντυπο που κοινοποιήθηκε 
σε όλους τους εγγεγραμμένους παρόχους κατάρτισης στο Μητρώο των παραπάνω έργων, 
σχετικά με τις απαιτήσεις της συλλογής στοιχείων, τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων και 
τις σχετικές ημερομηνίες, ενώ αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης 
των παραπάνω έργων (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, voucher.gov.gr), το ερωτηματολόγιο προς τους 
ωφελούμενους για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την συλλογή των 
microdata. Αντίστοιχες ενέργειες υλοποιήθηκαν  και για τη δράση «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και Επαγγελματικής και ζωής 2014-2015». 

Η ΕΥΔ σε όλα τα στάδια των παραπάνω ενεργειών, συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ, 
προκειμένου να ενημερώνεται για τις οδηγίες /κατευθύνσεις των εγγράφων της 
Ε.Επιτροπής, καθώς και με την ΕΥ ΟΠΣ για τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων των 
ωφελουμένων στο ΟΠΣ.  

Τα δεδομένα δεικτών των παραπάνω δράσεων συμπεριλήφθηκαν στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης 2015 που υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή το Μάιο του 2016. 

3.2.3.2 Βασικές απαιτήσεις για την αποθήκευση των δεδομένων  

3.2.3.2.1 Επίπεδο αποθήκευσης δεδομένων 

To επίπεδο αποθήκευσης των δεδομένων δεικτών αποφασίζεται από κάθε Κ-Μ, αν δηλ. 
είναι ένα σύστημα που τα microdata αποθηκεύονται κεντρικά σε μία βάση ή σε 
αποκεντρωμένα συστήματα αποθήκευσης (π.χ. Δικαιούχων). Αυτό που έχει σημασία είναι 
να πληρείται  η απαίτηση να μπορεί η κάθε Διαχειριστική Αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα άρθρα 5 και 19 και στα παραρτήματα I και II του 
Κανονισμού του ΕΚΤ.  

Το σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης  δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη 
πρέπει να συνδέει τα δελτία των συμμετεχόντων με τους κωδικούς του κάθε 
συμμετέχοντα έτσι ώστε: 

- Τα αθροιστικά στοιχεία των τιμών των δεικτών που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες 
Εκθέσεις στο επίπεδο της κάθε επενδ.προτεραιότητας να εξασφαλίζεται ότι 
προέρχονται από μεμονωμένους συμμετέχοντες που συνδέονται με τις αντίστοιχες 
πράξεις 
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- Να επιτρέπει το σχεδιασμό αντιπροσωπευτικών δειγμάτων συμμετεχόντων για τη 
μέτρηση των αντίστοιχων δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (άρα 
πληρότητα δεδομένων για τον κάθε πληθυσμό αναφοράς) 

- Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας/επαφής με τους συμμετέχοντες για 
τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στη βάση ερευνών 

Τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης των micro - data σε κεντρικό επίπεδο είναι τα 
ακόλουθα : 

 Τα στοιχεία μπορούν να επικυρώνονται μέσω συγκεκριμένων ελέγχων επικύρωσης 
και στο επίπεδο των δεδομένων του κάθε συμμετέχοντα (απογραφικό δελτίο) και 
στο επίπεδο της άθροισης των τιμών. 

 Επιπλέον των δυνατοτήτων αναφορών για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών, 
είναι δυνατή και κάθε αναφορά  από επεξεργασία στοιχείων που μπορεί να 
απαιτείται για τους σκοπούς της αξιολόγησης ή για ενημέρωση των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των ΕΠ. 

 Η κεντρική αποθήκευση των micro-data επιτρέπει και τη διασύνδεσή τους με 
δεδομένα διοικητικών πηγών/άλλων πληροφοριακών συστημάτων.  

Η αποθήκευση των δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
αποθήκευσης τους και σε χαμηλότερα επίπεδα, π.χ. σε βάσεις Δικαιούχων και τη διαβίβασή 
τους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. 

Ο σχεδιασμός του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 επιτρέπει τη δυνατότητα καταχώρησης των 
στοιχείων από τους συμμετέχοντες είτε σε εγκατεστημένο σύστημα του Δικαιούχου είτε σε 
άλλο τοπικό ή ενδιάμεσο σύστημα, στο οποίο έχουν πρόσβαση.  Η καταχώρηση των 
στοιχείων συμμετεχόντων και απογραφικών δελτίων απευθείας από τους δικαιούχους, τους 
φορείς υλοποίησης ή παρόχους υπηρεσιών, δύναται να γίνει είτε σε εγκατεστημένο 
σύστημα του δικαιούχου είτε σε άλλο τοπικό ή ενδιάμεσο σύστημα, είτε απευθείας στο 
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Η πρόσβαση στα παραπάνω συστήματα θα γίνεται ανάλογα με το επίπεδο 
επιλογής της καταχώρησης των δεδομένων.   Αναλυτικά βλ. Ενότητα 10 και Παράρτημα 10. 

3.2.3.2.2  Ρυθμίσεις για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών 

Δείκτες συμμετεχόντων : Ο κάθε συμμετέχων μετράται μία φορά σε κάθε πράξη και 
δείκτη. Η συμμετοχή του ωφελουμένου σε περισσότερες από μία πράξεις συνεπάγεται την 
μέτρησή του σε κάθε πράξη ξεχωριστά. Σε περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες ωφελούνται 
από περισσότερα από ένα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, η 
ημερομηνία έναρξης για κάθε συμμετέχοντα είναι η ημερομηνία που ξεκινά η συμμετοχή 
του στο πρώτο έργο και η ημερομηνία λήξης συμμετοχής/εξόδου από την πράξη είναι η 
ημερομηνία που αποχωρεί από το τελευταίο έργο. Αν ένα άτομο εγκαταλείψει μία πράξη 
και ξαναεπιστρέψει, επικαιροποιούνται τα δεδομένα εξόδου (ημερομηνία και άμεσα 
αποτελέσματα) ώστε να αποτυπώνουν την κατάσταση της τελικής εξόδου του από την 
πράξη.  

   Βλ. παραδείγματα 10 – 15 στην Ενότητα 4.1.6 του Εγγράφου “Annex D -Practical 
Guidance on data collection and validation, May 2016». 

 
Bασικές απαιτήσεις του συστήματος για τη μέτρηση κάθε συμμετέχοντα σε επίπεδο 
πράξης: κωδικός πράξης με όλα τα απαιτούμενα για την πράξη στοιχεία, μοναδικός κωδικός 
συμμετέχοντα που επιτρέπει τη σύνδεσή του με την πράξη,  δυνατότητα ταυτοποίησης του 
υποκειμένου ώστε να μπορεί να γίνει επικοινωνία μαζί του στις περιπτώσεις ερευνών για τη 
μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
συμμετοχής στην πράξη για κάθε συμμετέχοντα.  

Δείκτες φορέων : Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες που αφορούν σε φορείς (entities). O 
κάθε φορέας μετράται μία φορά σε επίπεδο πράξης. Αν ο ίδιος φορέας συμμετέχει σε 
περισσότερες από μία πράξεις, μετράται αντίστοιχα σε κάθε πράξη χωριστά .  
Bασικές απαιτήσεις του συστήματος για τη μέτρηση κάθε έργου και φορέα σε επίπεδο 
πράξης: κωδικοί έργου, φορέα και πράξης με όλα τα απαιτούμενα για την πράξη στοιχεία , 
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ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου και του φορέα, πληροφορίες σχετικά με το είδος 
του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με 
την κατηγοριοποίηση των σχετικών δεικτών, πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο 
ενισχύονται από το έργο MME, κατηγοριοποιημένες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο 
το έργο στοχεύει στην διατήρηση της συμμετοχής και προώθηση των γυναικών στην 
απασχόληση.  

 
 Βλ. παραδείγματα 42 – 48 στην Ενότητα 5.8 του Εγγράφου “Annex D -Practical 

Guidance on data collection and validation, May 2016». 
 
Αναλυτικά βλ. Ενότητα 10 και Παράρτημα 10. 

3.2.3.3 Αναφορά δεδομένων δεικτών ΕΚΤ στις Ετήσιες Εκθέσεις  

Οι τιμές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στις 
Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ σύμφωνα με το άρθ. 50 και 111 του Καν. 1303/2013 και το άρθρο 
19 του Καν.1304/2016, και των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 5 του Καν. 1303/2013. 

Τα δεδομένα των  δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται σε ετήσια 
βάση (annual data) στις Ετήσιες Eκθέσεις από το 2016 (από τον Απρίλιο του 2015 για την 
ΠΑΝ) έως και την Τελική Εκθεση. Τα δεδομένα των δεικτών εκροών περιλαμβάνονται στη 
στήλη του έτους που οι ωφελούμενοι εισέρχονται στις πράξεις και αντίστοιχα τα δεδομένα 
των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων στη στήλη του έτους που οι ωφελούμενοι εξέρχονται 
από τις πράξεις. 

Τα δεδομένα των δεικτών εκροών CO18 και CO19 περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις 
μόνο το 2017, σύμφωνα με το άρθ. 50 παρ. 4 του Καν. 1303/2013, εφόσον μετρώνται στη 
βάση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων συμμετεχόντων στο επίπεδο της επ.προτεραιότητας.  

Για το δείκτη CO18, η Επιτροπή για λόγους μείωσης του διοικητικού βάρους που 
προκαλείται από τη διενέργεια ερευνών, συστήνει τη μέτρησή του για κάθε συμμετέχοντα 
στο ίδιο πλαίσιο συλλογής δεδομένων που εφαρμόζεται για τους άλλους δείκτες εκροών 
συμμετεχόντων, και την ένταξη των εν λόγω συμμετεχόντων και στη μέτρηση του δείκτη 
CO17. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές του δείκτη CO18 θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε 
κάθε Ετήσια Εκθεση (αυτή η επιλογή επιλέχθηκε στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Αντίστοιχη επιλογή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για το δείκτη CO19, εφόσον σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Κ-Μ, οι συμμετέχοντες που ζουν σε αγροτικές περιοχές 
θεωρούνται μειονεκτούντα άτομα και άρα μπορούν να προσμετρηθούν και στο δείκτη 
CO17. (στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν αποτελεί ο CO19 υποσύνολο του CO17, συνεπώς δεν 
υπάρχει υποχρέωση μέτρησής του μετά το 2017). 

Τα δεδομένα των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων 
περιλαμβάνονται α) είτε στην Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική 
Έκθεση, εφόσον δίνονται σωρευτικά δεδομένα (cumulative values) για όσους 
συμμετέχοντες έχουν εξέλθει από τις πράξεις έως τα μέσα του 2018 και το τέλος του 2023, 
β) είτε στην περίπτωση που επιλεγεί να εκτιμώνται οι τιμές των δεικτών σε ετήσια βάση, 
τότε δίνονται ετήσιες τιμές. (Στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 επιλέχθηκε η πρώτη επιλογή). 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του Καν. ΕΚΤ «τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων αφορούν τιμές για πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή 
μερικώς».  

- Πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις (fully implemented operations) θεωρούνται αυτές 
που όλες τους οι παρεμβάσεις για συμμετέχοντες έχουν ολοκληρωθεί, ακόμα και 
αν δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, π.χ. δεν έχει γίνει η τελευταία 
πληρωμή στο Δικαιούχο.  

- Mερικώς υλοποιηθείσες πράξεις (partially implemented operations) είναι αυτές που 
τουλάχιστον μία παρέμβαση για συμμετέχοντες δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (π.χ. 
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μία πράξη πρακτικής άσκησης που διαρκεί έξι μήνες και οι συμμετέχοντες 
βρίσκονται στον τρίτο μήνα συμμετοχής τους). (Δεδομένα από μερικώς 
υλοποιηθείσες πράξεις υποβλήθηκαν στην Ετήσια Έκθεση των ΕΠ ΕΣΠΑ που 
υποβλήθηκε το Μάιο του 2016). 

3.2.3.4 Ποιότητα – πληρότητα-Επικύρωση δεδομένων  

Η ποιότητα των δεδομένων είναι κανονιστική απαίτηση που συνδέεται με το άρθρο 142 του 
Γεν. Κανονισμού, καθώς προβλέπεται  η δυνατότητα αναστολής πληρωμών από την 
Επιτροπή για το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών, στο επίπεδο των 
προτεραιοτήτων ή των Ε.Π. λόγω σοβαρής ανεπάρκειας της ποιότητας και αξιοπιστίας του 
συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες. 

Τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων των δεικτών ορίζονται από τη Εurostat. Ειδικά για το 
ΕΚΤ τρία κριτήρια έχουν ιδιαίτερη σημασία : 

α) Η ακρίβεια (accuracy), που σημαίνει oρθή καταγραφή των δεδομένων και που 
συνεπάγεται ότι τα συστήματα παρακολούθησης έχουν ενσωματώσει ρυθμίσεις για την 
αναδρομική διόρθωση δεδομένων σε περιπτώσεις λαθών. 

β) Η συγκρισιμότητα (comparability), σε όλη τη διάρκεια περιόδου υλοποίησης των 
προγραμμάτων  και μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ, απαίτηση η οποία εξαρτάται από την ορθή και 
καθολική εφαρμογή των ενιαίων ορισμών για κάθε δείκτη κατά τη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων. 

γ) Η συνοχή (coherence), που αναφέρεται στην καταλληλότητα των δεδομένων ώστε να 
είναι δυνατό να συνδυάζονται κατά διαφορετικούς τρόπους με αξιοπιστία.  

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων εφαρμόζονται διαδικασίες κατά τη 
συλλογή και επεξεργασία τους που εξασφαλίζουν την πληρότητα των δεδομένων και την 
ορθότητα/ακρίβεια μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και ρυθμίσεων ελέγχων επικύρωσης. 

Πληρότητα των δεδομένων (completeness of data)  

Για κάθε δείκτη (εκροής, άμεσων και  μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων) εξασφαλίζεται 
κατά πόσο υπάρχει πληρότητα των δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρησή του, 
σύμφωνα με τα παρακάτω:  

Κάθε δελτίο συμμετέχοντα για να θεωρείται πλήρες πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα 
για κάθε έναν από τους κοινούς δείκτες εκροών που αφορούν προσωπικά, μη ευαίσθητα 
δεδομένα, δηλαδή το φύλο, την εργασιακή κατάσταση, την ηλικία, το μορφωτικό 
επίπεδο και το είδος νοικοκυριού (δηλ. δείκτες CO01 – CO14). Σε περίπτωση ελλιπών 
δελτίων συμμετεχόντων ως προς ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα αυτά, οι 
συμμετέχοντες αυτοί δεν μετρώνται στους δείκτες : δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο 
συμμετεχόντων που προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των δεικτών CO01 + CO03 
+CO05 .  

Συνεπώς το σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν για 
κάθε δελτίο συμμετέχοντα το διαχωρισμό μεταξύ ελλιπών ή μη διαθέσιμων δεδομένων 
(δηλ. ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί από τους συμμετέχοντες ή σε περίπτωση που τα 
δεδομένα αντλούνται από διοικητικές πηγές, που δεν είναι διαθέσιμα) και 
απαντήσεων/δεδομένων που έχουν συμπληρωθεί/καταχωρηθεί. Σε περίπτωση ελλιπών 
δεδομένων, με βάση τα παραπάνω,  σε ένα δελτίο συμμετέχοντα, το δελτίο αυτό θεωρείται 
ελλιπές και ο συμμετέχων δεν μετράται στους δείκτες.  

Οι άμεσοι δείκτες αποτελεσμάτων θα πρέπει κατά την ολοκλήρωση της πράξης να 
περιλαμβάνουν το ίδιο πλήθος συμμετεχόντων όπως και οι δείκτες εκροών. Ενώ η πράξη 
βρίσκεται σε εξέλιξη, η δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν μόνο όσους συμμετέχοντες 
έχουν εξέλθει της πράξης.  

 

Γενικό σύνολο συμμετεχόντων (grand total of participants)  
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Ο όρος «γενικό σύνολο συμμετεχόντων» αφορά όλους τους άμεσα συμμετέχοντες που 
ενισχύονται από το ΕΚΤ , συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους οποίους τα βασικά 
δεδομένα, (δηλ. οι κοινοί δείκτες εκροής CO01 – CO14 οι oποίοι  περιλαμβάνουν 
προσωπικά μη ευαίσθητα δεδομένα) δεν μπορούν να συλλεχθούν ή είναι ελλιπή. Το 
σύνολο αυτό αναφέρεται στην τελευταία σειρά του Πίνακα 4Α της Ετήσιας Έκθεσης 
Υλοποίησης.  Συνεπώς, το γενικό σύνολο συμμετεχόντων περιλαμβάνει : α) όλους τους 
συμμετέχοντες των οποίων τα δελτία είναι πλήρη ως προς τα απλά προσωπικά δεδομένα 
τους και β) τους συμμετέχοντες των οποίων τα δελτία είναι ελλιπή ως προς τα απλά 
προσωπικά δεδομένα τους. 

 Για τα παραπάνω βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 10 για τις ρυθμίσεις του ΟΠΣ. Σε ό,τι 
αφορά την επικύρωση των δεδομένων, στο ΟΠΣ έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν 
οι  απαιτούμενες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ελέγχων που αναφέρονται στους 
πίνακες της Ενότητας 4.9  Validation of data, του εγγράφου Guidance Document 
¨Programming Period 2014-2020:Μonitoring and Evaluation of European Cohesion 
Policy/European Social Fund : Annex D -Practical Guidance on data collection and 
validation, May 2016 (ESF Support Centre, EC, DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion ). 

 Είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.4403/2016, εξασφαλίζεται στο 
σύστημά μας η συλλογή και επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, απλών και ευαίσθητων, των συμμετεχόντων από τις 
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε όλα τα ΕΠ 2014-2020. (βλ. 
ενότητα 3.2.4 στο παρόν έγγραφο). 

 Σε κάθε περίπτωση, τα ελλιπή στοιχεία δεν αποκλείουν τους συμμετέχοντες από 
την ενίσχυση. Υπάρχει διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης (συλλογή και 
αποθήκευση στοιχείων συμμετεχόντων) και της επιλεξιμότητας της ενίσχυσης : Ενώ 
οι Κανονισμοί προσδιορίζουν τη νομική απαίτηση της πληρότητας των στοιχείων 
για σκοπούς παρακολούθησης και μέτρησης δεικτών, η πληρότητα των 
δεδομένων δεν αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των 
συμμετεχόντων.  

3.2.3.5 Ενσωμάτωση των απαιτήσεων μέτρησης δεικτών ΕΚΤ με Microdata στο ΣΔΕ 

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες και το πλαίσιο 
επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που μετρούνται στη βάση δεδομένων 
μεμονωμένων συμμετεχόντων πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ (microdata), αποτελεί βασικό συστατικό 
του σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτήσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στις παρακάτω 
νομοθετικές πράξεις καθώς και στο ΣΔΕ. Ειδικότερα:  

 Στον Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) για τη «Γενική Διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 στο άρθρο 54 προβλέπεται η κατάρτιση «Ενιαίου συστήματος 
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ και η εφαρμογή του είναι 
υποχρεωτική για τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ, τους Ενδιάμεσους 
Φορείς, στους οποίους ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους ΕΠ και τους 
Δικαιούχους. Μετά το άρθρο 54 προστέθηκε το άρθρο 54Α στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΑΣ και της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.10 
του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016). Οι εν λόγω ρυθμίσεις ορίζουν τον 
Υπεύθυνο και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις ΕΚΤ, την υποχρέωση συμμόρφωσής τους 
προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2472/1997) για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων, και επιτρέπουν την 
επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων χωρίς της συγκατάθεση των 
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υποκειμένων τους για τους σκοπούς της υλοποίησης, της άσκησης αξιολόγησης και 
ελέγχου των οικείων ΕΠ.   

Το Ενιαίο Σύστημα Δεικτών, το οποίο καταρτίζεται από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ, καλύπτει 
όλους τους δείκτες των ΕΠ που εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014, 
συμπεριλαμβανομένων των δεικτών του πλαισίου επίδοσης των ΕΠ. 

Στόχος του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων που 
θέτουν οι Κανονισμοί της Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες και το πλαίσιο 
επίδοσης των ΕΠ, καθώς και η εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 
«Στατιστικά συστήματος και δείκτες αποτελεσμάτων» του Παραρτήματος ΧΙ του 
Κανονισμού. 

 Στις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τις οποίες οι Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ και οι υπηρεσιακές τους μονάδες 
αναδιαρθρώνονται ή συγχωνεύονται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες ανά 
υπηρεσιακή μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 4314/201 ορίζονται τα 
ακόλουθα:  

Η Μονάδα Α’ των ΔΑ, η οποία αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και αξιολόγηση του 
ΕΠ είναι υπεύθυνη για την : 

- Έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π. και του 
πλαισίου επίδοσης, τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους, καθώς και 
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, 
όπως ισχύει κάθε φορά, με τη συνεργασία της ΕΑΣ.  

- Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του ΕΠ και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και 
τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξής τους. 

- Παροχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ των απαραίτητων στοιχείων, και 
ιδίως δεδομένα που αφορούν στην πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, δημοσιονομικών δεδομένων και δεδομένων που αφορούν στους 
δείκτες, στα ορόσημα και στους στόχους του πλαισίου επίδοσης, προκειμένου η Επ. 
Παρακολούθησης να υποστηριχθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων της.  

- Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στη βάση 
της «Εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΕΠ» και του ετήσιου προγραμματισμού των 
προσκλήσεων, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, 
καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της 
πρόσκλησης σε συνεργασία με τη Μονάδα Α1 

- Στην περίπτωση που η διαχείριση μέρους ΕΠ ανατίθεται σε Ενδιάμεσο Φορέα, οι 
παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον εν λόγω φορέα (ΕΦ), η άσκηση των 
οποίων ορίζεται στις αποφάσεις ανάθεσης (εκχώρησης) των αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης μέρους του ΕΠ. 

Η Μονάδα Β,΄ η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πράξεων, διενεργεί διοικητικές 
και επιτόπιες επαληθεύσεις,  στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  

Ειδικότερα και επιπλέον των παραπάνω ρυθμίσεων, στις διαδικασίες διαχείρισης και 
ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης:  

- Τυποποιημένο έντυπο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, στο 
οποίο προβλέπεται διακριτό σημείο στο Περιεχόμενο της Πρόσκλησης, όπου η ΔΑ 
ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για τις δράσεις που προκηρύσσονται 
απαιτείται από τους δικαιούχους να διασφαλίζεται η συλλογή, αποθήκευση και 
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διαβίβαση δεδομένων ωφελουμένων συμμετεχόντων (microdata), η ακρίβεια και η 
επάρκεια των δεδομένων αυτών, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του κεντρικού 
συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία. 

- Παράρτημα Ι: «Υποχρεώσεις Δικαιούχων», στο οποίο παρατίθεται το σύνολο των 
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για την διασφάλιση της 
έγκαιρης συλλογής, την αποθήκευση και τη διαβίβαση δεδομένων ωφελουμένων 
συμμετεχόντων (microdata), που αναλαμβάνουν να τηρήσουν οι δικαιούχοι, 
εφόσον βέβαια οι προτάσεις τους επιλεγούν για χρηματοδότηση από το ΕΠ. Το 
Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης.  

- Παράρτημα ΙΙ: «Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ», για την 
εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, 
αποθήκευση και ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων ωφελουμένων 
συμμετεχόντων (microdata), το οποίο συνοδεύεται από τα σχετικά ερωτηματολόγια 
/ τυποποιημένα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου. Το Παράρτημα ΙΙ καθώς 
και τα ερωτηματολόγια που υποχρεούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες, 
προσαρμόζονται και συμπληρώνονται κατάλληλα από τη ΔΑ/ΕΦ, ανάλογα με τη 
δράση και την ομάδα-στόχο και προσαρτώνται στην Πρόσκληση, προκειμένου οι 
δυνητικοί δικαιούχοι να ενημερωθούν για τα στοιχεία που θα πρέπει να συλλέξουν  
και ειδικότερα για:  

α) τον τρόπο και τους χρόνους εκπλήρωσης της υποχρέωσης συλλογής δεδομένων 
συμμετεχόντων, δηλαδή της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από κάθε 
ωφελούμενο συμμετέχοντα, τόσο κατά την είσοδό του στην πράξη, όσο και κατά 
την αποχώρηση/έξοδό του από αυτή  (προσδιορισμός του πότε ακριβώς 
συντελείται η είσοδος και η έξοδος του κάθε συμμετέχοντα, προθεσμίες από την 
ημερομηνία εισόδου και εξόδου κλπ)  

β) τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επεξεργαστούν, αποθηκεύσουν και 
διαβιβάσουν τα στοιχεία ωφελουμένων συμμετεχόντων (καταχώρηση, επεξεργασία 
και διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή λαθών, διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ, εφόσον η πρώτη καταχώρηση διενεργείται σε ενδιάμεσο σύστημα) καθώς και 
τους σχετικούς χρόνους. 

γ) τους χρόνους υποβολής του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης, πέραν 
της υποχρεωτικής ετήσιας.  

 

Επιλογή και έγκριση πράξεων 

Στην Απόφαση Ένταξης (Χρηματοδότησης) της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
προσαρτώνται τόσο το Παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις Δικαιούχου» όσο και το Παράρτημα ΙΙ 
«Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ», στα οποία παρατίθενται όλες οι 
υποχρεώσεις του δικαιούχου που αναλαμβάνει να τηρεί κατά την υλοποίηση της πράξης. 
Στις εν λόγω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές υποχρεώσεις για τη 
συλλογή, αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων των ωφελουμένων συμμετεχόντων.  

 

Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων 

Α. Διοικητική Επαλήθευση Δαπανών και Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου 

Κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος με την υποβολή 
του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, η ΔΑ εξετάζει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα επίτευξης 
του αναμενόμενου αποτελέσματος του υποέργου/της πράξης (επίτευξη των δεικτών 
εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων), συνεκτιμώντας τον αριθμό των καταχωρημένων στο 
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Απογραφικών Δελτίων στοιχείων συμμετεχόντων.  

Β. Διοικητική Επαλήθευση Επίτευξης Δεικτών Παρακολούθησης Πράξης 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει το τυποποιημένο έντυπο Δελτίο Δήλωσης 
Επίτευξης Δεικτών Πράξης, με όλες τις πληροφορίες για την πρόοδο επίτευξης των τιμών 
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των δεικτών της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των απογραφικών δελτίων 
συμμετεχόντων, από τα οποία εκτιμώνται οι τιμές όλων των δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων για το ΕΚΤ/ ΠΑΝ.  

Το Δελτίο Δήλωσης υποβάλλεται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους με τα στοιχεία του 
προηγούμενου έτους. Ωστόσο, για τις απαιτήσεις μέτρησης δεικτών συμμετεχόντων 
ΕΚΤ/ΠΑΝ (δηλ. δεικτών που μετρώνται με microdata), η ΔΑ δύναται να καθορίσει μικρότερα 
διαστήματα εντός του έτους για τη δήλωση επίτευξης των δεικτών της πράξης από το 
δικαιούχο, τα οποία αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης και της Απόφασης 
Ένταξης. 

Η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει διοικητικά τα στοιχεία που δηλώνει ο Δικαιούχος με βάση τα 
καταχωρημένα στο ΟΠΣ δεδομένα. 

Γ. Επιτόπια Επαλήθευση 

Κατά την επιτόπια επαλήθευση από τη ΔΑ στην έδρα του δικαιούχου ή στον τόπο 
υλοποίησης της πράξης επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων η τήρηση και ορθότητα των 
στοιχείων που υποβάλλει ο δικαιούχος, καθώς και η συμμόρφωση με τους όρους της 
Απόφασης Ένταξης – Παράρτημα ΙΙ σχετικά με τα microdata. 

 

Παρακολούθηση στοιχείων προόδου πράξης 

Σε περίπτωση αποκλίσεων της εκτέλεσης μιας πράξης από τους όρους της Απόφασης 
Ένταξης - Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τα microdata, η ΔΑ προβαίνει σε στενότερη 
παρακολούθησή της, οπότε και συνεκτιμώντας τα στοιχεία συλλογής, επεξεργασίας και 
καταχώρησης των δεδομένων, τις αποκλίσεις και την τεκμηρίωσή τους μπορεί να προτείνει  
τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

 

Παρακολούθηση της εφαρμογής του «Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών» 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του «Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών» 
από τη ΔΑ, διενεργείται επίσης κατά την παρακολούθηση της προόδου του ΕΠ και της 
επίτευξης των δεικτών, οροσήμων και του πλαισίου επίδοσης. Η διοικητική 
παρακολούθηση της εφαρμογής του «Ενιαίου Συστήματος Δεικτών» διενεργείται κυρίως 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), στο οποίο θα 
καταχωρούνται (είτε πρωτογενώς είτε μέσω διαβίβασης δεδομένων από άλλη βάση 
δεδομένων) το σύνολο των στοιχείων των ωφελουμένων συμμετεχόντων  

Τέλος, η ΔΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τους δικαιούχους των πράξεων σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συλλογή των δεδομένων 
συμμετεχόντων/συμπλήρωση απογραφικών δελτίων, μέσω τεχνικών συναντήσεων, 
συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δράσεων. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο των διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

 

3.2.4 Προστασία των προσωπικών δεδομένων  

3.2.4.1 Βασικές αρχές 

Από τις ρυθμίσεις των Κανονισμών και τις κατευθύνσεις των μεθοδολογικών εγγράφων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει η ανάγκη συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών αρχών  με 
τις αντίστοιχες Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε κάθε Κράτος – Μέλος της ΕΕ. 
Τα δεδομένα των δεικτών αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει ο Κανονισμός 
1304/2013 (άρθρο 125 παρ 2δ&ε) , ενώ ισχύουν επίσης και οι νομοθετικές διατάξεις κάθε 
Κ-Μ οι οποίες απορρέουν από την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». 
Ειδικότερα, τα δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων από τις αντίστοιχες πράξεις του ΕΚΤ 
είναι στοιχεία ατομικής συμμετοχής (microdata) , τα οποία αποτελούν τόσο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω Οδηγίας, όσο και ευαίσθητα 
δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας. (Παράρτημα Ι και ΙΙ Κανονισμού 
1304/2013). 

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τα δεδομένα των δεικτών που συλλέγονται και 
αποθηκεύονται στο σύστημα για τους μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata) αφορούν 
στην υποχρέωση εγγραφής όλων των μεταβλητών, τόσο αυτών που αφορούν σε απλά 
προσωπικά δεδομένα (δεδομένα που η επεξεργασία τους δίνει τιμές στους δείκτες που 
έχουν έναν αστερίσκο στο Παράρτημα Ι του Καν.του ΕΚΤ), όσο και αυτών που αφορούν σε 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα που η επεξεργασία τους δίνει τιμές στους 
δείκτες που έχουν δύο αστερίσκους στο Παράρτημα Ι του Καν.του ΕΚΤ). Συνεπώς ο 
Κανονισμός του ΕΚΤ παρέχει τη νομιμοποιητική βάση για τη συλλογή και  επεξεργασία 
όλων των δεδομένων από τις ΔΑ, τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης.  

Ωστόσο εάν το εθνικό δίκαιο κάθε Κ-Μ, με το οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις της 
ως άνω Οδηγίας, ορίζει αυστηρότερες διατάξεις για την επεξεργασία των ευαίσθητων 
δεδομένων , δηλ. διατάξεις που ορίζουν ως προϋπόθεση τη λήψη προηγούμενης 
συγκατάθεσης των ατόμων για τη συλλογή και επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων 
τους, δύναται να γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή ότι  οι δείκτες που μετρώνται από 
μεταβλητές που αφορούν τα εν λόγω δεδομένα θα μπορούσαν να μην έχουν πληρότητα 
στις τιμές τους (π.χ. συμμετέχοντες που θα αρνηθούν να δηλώσουν αν είναι μετανάστες ή 
ΑΜΕΑ ή πρώην χρήστες κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές, θα απαιτηθεί να υπάρξουν 
αποδεικτικά στοιχεία  ότι οι ΕΥΔ κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια να συγκεντρώσουν και τα 
ευαίσθητα δεδομένα. (π.χ. ηλεκτρονικό αντίγραφο υπογεγραμμένου εγγράφου από τον 
κάθε συμμετέχοντα που αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του).  

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή καλεί τα Κ-Μ να προσδιορίσουν τις διαδικασίες που θα 
εφαρμόσουν για το θέμα της πιθανότητας ελλιπούς συγκέντρωσης των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων (και των αντίστοιχων δεικτών ΕΚΤ) στις περιπτώσεις που η 
εθνική νομοθεσία προσδιορίζει την προηγούμενη συγκατάθεση των ατόμων ως 
προϋπόθεση για τη συλλογή και επεξεργασία τους 

Σε ό,τι αφορά το εθνικό δίκαιο της χώρας μας, οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των ατόμων προσδιορίζονται στο Νόμο 2472/1997 (και τις 
τροποποιήσεις αυτού) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Αρθρο 7 του Νόμου, επιτρέπεται κατ’εξαίρεση η 
συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, εφόσον συντρέχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου.  

Επίσης, σύμφωνα  με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, το κάθε Κ-Μ σχεδιάζει το δικό του 
σύστημα παρακολούθησης αποφασίζοντας σε ποιο επίπεδο θα αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά τα δεδομένα ( π.χ. στο επίπεδο της Διαχειριστικής Αρχής, στο επίπεδο των 
Δικαιούχων, ή και στα δύο επίπεδα). Σημασία βάσει Κανονισμού έχει η απαίτηση να μπορεί 
η κάθε Διαχειριστική Αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα 
άρθρα 5 και 19 και στα παραρτήματα I και II του Κανονισμού του ΕΚΤ. Είναι απόφαση του 
κάθε Κ-Μ να προσδιορίσει αν οι ΔΑ θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία με τα δεδομένα 
(micro data) κάθε πράξης αν θα τα ζητούν από κάποιο τρίτο φορέα που θα τα τηρεί (π.χ 
Δικαιούχο), προκειμένου να υπολογιστούν οι τιμές των αντίστοιχων δεικτών. Συνεπώς, 
ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο αποθηκεύονται ηλεκτρονικά τα δεδομένα, θα πρέπει να 
προσδιορίζονται  οι ρυθμίσεις/διαδικασίες (θεσμικές, διοικητικές, τεχνικές, οργανωτικές) 
για την προστασία των δεδομένων, oι υποχρεώσεις των υπηρεσιών/αρχών που θα οριστούν 
ως οι «υπεύθυνοι επεξεργασίας» και ως «εκτελούντες την επεξεργασία», οι διαδικασίες 
γνωστοποίησης της επεξεργασίας και ελέγχου από την Αρχή και κάθε άλλο θέμα σχετικά με 
τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εθνικής νομοθεσίας κάθε Κ-Μ.  
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Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να αναπτυχθούν οι αναγκαίες εθνικές ρυθμίσεις  
για τη μέτρηση όλων των δεικτών συμμετεχόντων του ΕΚΤ στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο 
Σχέδιο Δράσης για την εκπλήρωση της Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά 
Συστήματα και Δείκτες Αποτελέσματος» συμπεριλήφθηκε και η ενέργεια «Ανάπτυξη 
ρυθμίσεων για το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση 
του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ (Οδηγία 95/46/EC)». Για την ενέργεια αυτή ορίστηκε η 
ΕΥΣΕΚΤ ως η αρμόδια υπηρεσία που θα διενεργούσε τις διαδικασίες ενημέρωσης και 
συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνεργασία 
με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Σημείωση : Δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα τα στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά 
στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν/ταυτοποιηθούν τα υποκείμενα των 
δεδομένων. Στην E. Επιτροπή δεν αποστέλλονται προσωπικά δεδομένα (micro data), αλλά 
οι τιμές των δεικτών που προκύπτουν από τις αθροίσεις των δεδομένων. Συνεπώς η 
αποστολή των στοιχείων/τιμών των δεικτών στην Επιτροπή μέσω της υποβολής των Ετήσιων 
Εκθέσεων είναι διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

3.2.4.2 Διάκριση απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων : Κανονισμός ΕΚΤ και 
ν.2472/1997 

Ο Κανονισμός του ΕΚΤ (παράρτημα Ι) παραπέμπει  στα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ/ , στη βάση της οποίας προσδιορίζει με έναν αστερίσκο (*) τους δείκτες εκροών 
που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και με δύο αστερίσκους (**) τους δείκτες 
εκροών που περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα :  

- Οι δείκτες CO15, CO16, CO17 oρίζονται ως δείκτες για τη μέτρηση των οποίων τα 
δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα. Αντίστοιχα, το ίδιο 
ισχύει και για τους δείκτες αποτελεσμάτων CR05 και CR09 (καθώς αφορούν 
μειονεκτούντες συμμετέχοντες).  

- Οι δείκτες CO01 - CO14 και ο δείκτης CO18, ορίζονται ως δείκτες για τη μέτρηση των 
οποίων τα δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται απλά προσωπικά δεδομένα.  

Η παραπάνω διάκριση σχετίζεται με το κριτήριο της πληρότητας για τη μέτρηση των 
δεικτών συμμετεχόντων του ΕΚΤ (completeness requirement) , δηλ. με την απαίτηση για 
κάθε συμμετέχοντα να καταχωρούνται στο σύστημα παρακολούθησης όλα τα απλά (μη 
ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα του, προκειμένου να δύναται αυτός να μετρηθεί στους 
δείκτες συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά είναι : τo φύλο, η εργασιακή κατάσταση, η 
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το είδος του νοικοκυριού στο οποίο είναι μέλος. Άρα, 
το φύλο και όλες οι μεταβλητές που από την επεξεργασία τους υπολογίζονται οι τιμές των 
δεικτών CO01 – CO14, θεωρούνται μεταβλητές για τις οποίες πρέπει να υπάρχει 
πληρότητα δεδομένων στα απογραφικά δελτία εισόδου των συμμετεχόντων προκειμένου 
οι συμμετέχοντες να μετρώνται στους δείκτες. Ωστόσο σύμφωνα με το Ν.2472/19974 και 
τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα στο δικό μας εθνικό δίκαιο, ανήκει και η ιδιότητα του ανέργου, 
καθώς και τα δεδομένα που αφορούν σε κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια (π.χ. 
επιδόματα/παροχές). Συνεπώς, σύμφωνα με το Ν.2472/1997, α) ισχύουν οι «αυστηρές» 
διατάξεις για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δηλ. λήψη προηγούμενης συγκατάθεσης 
του ατόμου) και β) αυτό συνεπάγεται ότι εκτός από τους δείκτες CO15 – CO17, ότι και οι 
δείκτες εκροών CO01, CO02, CO08, CO12, CO13, CO18 καθώς και ο δείκτης αποτελεσμάτων 
CR01 απαιτούν για τη μέτρησή τους δεδομένα που θεωρούνται ευαίσθητα, (και όχι απλά, 
όπως ορίζονται στον Κανονισμό του ΕΚΤ).  

                                                           
4 Η έννοια των ευαίσθητων δεδομένων είναι «ανοιχτή» και ότι παρά τα όσα ορίζει η Οδηγία 95/46/ΕΚ/, τα Κ-Μ μπορούν να 

αποκλίνουν «επί το αυστηρότερον» στον προσδιορισμό κάποιων κατηγοριών στο εθνικό τους δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό έχει συμβεί στην περίπτωση της Ελλάδας. 
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Το θέμα αυτό συζητήθηκε με τους εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα5, και προτάθηκε να προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση που 
θα ορίζει ότι για όλους τους συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ να είναι υποχρεωτική η 
συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων, ευαίσθητων και μη, χωρίς τη λήψη 
της προηγούμενης συγκατάθεσής τους, προκειμένου να έχουμε πληρότητα σε όλους τους 
δείκτες αφενός και τη δυνατότητα να διεξάγουμε έρευνες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης αφετέρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται οι σχετικές διαδικασίες 
ώστε οι ωφελούμενοι να δεσμεύονται ότι όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται από 
αυτούς α) θα είναι αληθή και β) να αποδέχονται τους σκοπούς για τους οποίους τα 
δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Επισημάνθηκε ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται6 οι συμμετέχοντες ότι τα 
στοιχεία τους θα τυγχάνουν επεξεργασίας όχι μόνο για το σκοπό της συμπλήρωσης των 
τιμών των δεικτών αλλά και για τη διενέργεια ερευνών/μελετών για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης, ώστε οι ερευνητές που θα κληθούν να σχεδιάσουν τα δείγματα των ερευνών 
να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων .  

Με βάση τα παραπάνω συμφωνήθηκε να ενσωματωθούν οι σχετικές διατυπώσεις στα 
ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες σε όλες τις αντίστοιχες πράξεις του 
ΕΚΤ (δηλ. τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες κατά την 
είσοδό τους και κατά την έξοδό τους από τις πράξεις του ΕΚΤ, και τα οποία αντιστοιχούν 
στα πεδία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα) .  

Συμφωνήθηκε επίσης οι δυνατότητες απαντήσεων στα ερωτηματολόγια να είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
και να μην υπάρχει η δυνατότητα απάντησης ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ, εφόσον ζητείται η υποχρεωτική 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε όλα τα πεδία. 

Η διατύπωση που υπάρχει σε κάθε ερωτηματολόγιο (ήδη εφαρμόστηκε από τις πρώτες 
εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ) είναι η εξής : 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα ……..     στο οποίο συμμετέχετε 

(«συμμετείχατε» στα ερωτηματολόγια εξόδου).  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων 

για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης….. , όνομα  αντίστοιχου 

Δικαιούχου) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά 

στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για 

την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα 

ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

3.2.4.3 Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις : N.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με 
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμφωνήθηκαν7 ειδικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν, με το μικρότερο δυνατό διοικητικό βάρος, τη 
συλλογή και επεξεργασία όλων των δεδομένων που απαιτούνται από τον Κανονισμό του 
                                                           
5
 Συνάντηση με την Αρχή στις 9.10. 2014 (Ενημερωτικό σημείωμα ΕΥΣΕΚΤ 30.10.2014) 

6 Η σημασία της προηγούμενης ενημέρωσης των ωφελουμένων για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και 
τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά τους δεδομένα προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2472/1997 για «τα 
δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων». 

7
 Συνάντηση με την Αρχή στις 19.10.2015 (Ενημερωτικό Σημείωμα ΕΥΣΕΚΤ 30.10.2015) 
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ΕΚΤ (απλών και ευαίσθητων) τόσο για το σκοπό της παρακολούθησης (monitoring) όσο και 
για το σκοπό της αξιολόγησης (evaluation). 

Οι ρυθμίσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στο άρθρ.14 παρ.10 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α 
125/7.7.2016) και προστίθενται στο άρθρο 54Α του Ν.4314/2014 (Νόμος ΕΣΠΑ) ως εξής : 

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέχει θέση «Υπεύθυνου 
Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ζ’ 
του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε 
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις. 

2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος Νόμου, εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών που 
υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο υπέχει 
θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται άμεσα τα δεδομένα κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, οι Ενδιάμεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη για την 
υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του 
«Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
2 στοιχείο η’ του Ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι Φορείς 
και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης των πράξεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως 
ωφελούμενοι. 

3. Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 472/1997, 
επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως 
άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για 
τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης 
αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση». 

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για τη μέτρηση των δεικτών ΕΚΤ σε όλα τα ΕΠ :  
Πρώτον, επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑ, Δικαιούχοι, Ενδιάμεσοι Φορείς, Ειδικές 
Υπηρεσίες ΕΑΣ) να επεξεργάζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα απαιτούμενα 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων από τις πράξεις που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ σε 
όλα τα ΕΠ αυτής της προγραμματικής περιόδου, χωρίς να υποβάλλονται η κάθε υπηρεσία 
και ο κάθε φορέας χωριστά στις διαδικασίες γνωστοποίησης και αδειοδότησης αρχείων 
που ορίζει ο Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Ο νέος Νόμος ορίζει ως μοναδικό «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνεπώς η Αρχή Προστασίας θα εκδώσει μία 
άδεια για το Υπουργείο.  

Δεύτερον, επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία όλων των δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων), χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 
τους. Συνεπώς επιτρέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες όλων των 
δεδομένων που τους ζητούνται για τη μέτρηση όλων των κοινών δεικτών του ΕΚΤ έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η πληρότητα όλων των στοιχείων από τα απογραφικά δελτία για  κάθε 
συμμετέχοντα. 

Τρίτον, καθώς ο o νόμος ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για το σκοπό της αξιολόγησης, εξασφαλίζεται 
η πρόσβαση των αξιολογητών στα απαιτούμενα στοιχεία, χωρίς να απαιτείται η 
προηγούμενη συγκατάθεση των ωφελουμένων.  
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 2 της νομοθετικής ρύθμισης,  όλοι οι 
φορείς/υπηρεσίες που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων οφείλουν να τα συλλέγουν κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, να επιλέγουν για 
τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών πρόσωπα με αντίστοιχα 
επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 
γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και να  
λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων 
και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Στις 4.11.2016, με το υπ.αρ πρωτ. 16οικ.1061/ΕΥΣΕΚΤ έγγραφο, υποβλήθηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα απαιτούμενα Έντυπα προς την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο της γνωστοποίησης τήρησης αρχείου 
(άρθρ. 6 του Ν.2472/1997).  Συνυποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και τα ζητούμενα 
αρχεία με την περιγραφή της πολιτικής ασφαλείας και την περιγραφή της πολιτικής 
πρόσβασης χρηστών για το ΟΠΣ και το ΠΣΚΕ. 

3.3 Μέτρηση δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 

3.3.1 Παρακολούθησης των τιμών προόδου  

Η απαίτηση της γενικής αιρεσιμότητας για προσδιορισμό των φορέων που είναι υπεύθυνοι 
για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για κάθε δείκτη (‘’…It precises which body is 
responsible for collecting statistical data for each indicator’’) αντιμετωπίζεται με τον ορισμό 
των πηγών στα κείμενα των ΕΠ (πίνακες 3,4 των ΕΠ, sfc2014). Παράλληλα, οι φορείς αυτοί 
ονοματίζονται και στο Δελτίο Ταυτότητας κάθε Δείκτη, με περισσότερες πληροφορίες (όπως 
web-links, στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων του φορέα κλπ). 

Η απαίτηση της γενικής αιρεσιμότητας για προσδιορισμό των διαθέσιμων πόρων (‘’…It 
indicates what are the available resources for the responsible body to carry out its tasks’’) 
αντιμετωπίζεται κυρίως στο πλαίσιο του προτεινόμενου μηχανισμού στατιστικής 
επικύρωσης (βλ. σχετικό κεφάλαιο κατωτέρω), όπου σε περιπτώσεις εκτός της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
προβλέπεται η υπογραφή σχετικών συμφωνιών συνεργασίας της ΕΑΣ με φορείς που 
παρέχουν διοικητικά δεδομένα, και προσδιορίζεται η υποχρέωσή τους να ορίσουν τους 
σχετικούς πόρους (πχ. ανθρώπινο δυναμικό). 

Η μέτρηση της προόδου των δεικτών αποτελέσματος στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής δεν 
γίνεται με βάση στοιχεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τους 
Δικαιούχους, όπως στην περίπτωση των δεικτών εκροών, αλλά με βάση τα στοιχεία που 
παρέχει στην κάθε Δ.Α. η Πηγή (‘source’) που έχει ορισθεί για κάθε δείκτη.  Αναλυτικότερα: 

- Σε αρχική φάση ακολουθείται υποχρεωτικά από τις Δ.Α. σε συνεργασία με την ΕΑΣ 
η διαδικασία στατιστικής επικύρωσης των δεικτών αποτελέσματος που 
περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο.  

- Η μέτρηση των τιμών προόδου (ετησίως ή στη συχνότητα που έχει ορισθεί για κάθε 
δείκτη)  γίνεται με ευθύνη της Δ.Α. (Μονάδα Α) με στοιχεία που συλλέγονται 
απευθείας από τους φορείς που έχουν ορισθεί ως  ‘πηγές’.  

- Οι τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος καταχωρούνται από τις Δ.Α. 
(Μονάδα Α) στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ σε δελτίο παρακολούθησης κάθε Δείκτη 
αποτελέσματος.   

- Με σχετικές εκτυπώσεις του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, καταχωρούνται στην SFC2014 από τις Δ.Α. 
και αποστέλλονται στην ΕΕ στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ. 

Τονίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία παρακολούθησης δεν συνιστά εργασία που 
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο προδιαγραφών της αξιολόγησης, αλλά αποτελεί αρμοδιότητα 
της Μονάδας Α’ της κάθε ΔΑ. 
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3.3.2 Συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση της συνεισφοράς πράξεων στην επίτευξη 
ειδικών στόχων – δεικτών αποτελέσματος 

Η εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα αποτελέσματα (result orientation) στο επίπεδο 
των πράξεων είναι βασικό στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης. Για την 
ανταπόκριση στις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις , και ειδικότερα: 

 Της γενικής αιρεσιμότητας 7/Κριτήριο 6: 
‘’…Procedures in place to ensure that all operations financed by the programme 
adopt an effective system of indicators…- There is a description of how data 
necessary to evaluate the contribution of the operations to the specific objectives will 
be collected and made available on time.’’ 

 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (άρθρο 125): 
3. Όσον αφορά την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή: α) συντάσσει και, 
μετά την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής 
που: 
i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και 
των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας. 

 καθώς και του Κανονισμού ΕΕ 480/2014, αναφορικά με τις πληροφορίες που απαιτείται 
να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε επίπεδο πράξης (άρθρο 24 και Παράρτημα ΙΙΙ) 
και ειδικότερα: 
‘’…35. Name and unique identifier for each of the common and programme specific 
result indicators  relevant for the operation, or where required by the Fund-specific rules, 
name and unique identifier for each common result indicator, broken down by gender 
where applicable 36. Measurement unit for each result indicator  
 37. Baseline value for each result indicator provided [Not applicable to the ESF ]  
38. Target value for the result indicator provided, where applicable broken down by 
gender  
[Not applicable to the ERDF and the Cohesion Fund ]  
39. Measurement unit for each result target and baseline value   
40. Achievement level of each result indicator provided for each calendar year, where 
applicable broken down by gender [Not applicable to the ERDF and the Cohesion Fund]’’ 

 

εισάγονται οι εξής προβλέψεις: 

Κάθε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε Δικαιούχους περιλαμβάνει ρητή αναφορά 
στους ειδικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος (με τις τιμές στόχους) στην 
επίτευξη των οποίων απαιτείται να συμβάλλει. 

Επίσης, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για την επιλογή των προς ένταξη πράξεων, 
εξετάζεται από την ΔΑ η εκπλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων: 

- Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης: Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. 

- Αποτελεσματικότητα: Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται 
στην Πρόσκληση. 

- Αποδοτικότητα: Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης 
πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το 
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της.  

Τέλος, κάθε Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνει πεδία με σχετική αναφορά στους ειδικούς 
στόχους και στους δείκτες αποτελέσματος , και στην απόφαση ένταξης της πράξης 
παρατίθενται  οι δείκτες εκροών που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση της πράξης. Για 
τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής η σχετική αναφορά 
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περιλαμβάνεται όπως στο επίπεδο της πρόσκλησης (χωρίς στοχοθέτηση σε επίπεδο 
πράξης), ενώ στο ΕΚΤ με ορισμό τιμής στόχου από το Δικαιούχο. 

3.4 Απαιτήσεις για τη μέτρηση κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 
και ΠΑΝ  

3.4.1 Βασικές αρχές 

Οι κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων είναι δείκτες συμμετεχόντων. Η 
συλλογή/καταχώρηση των δεδομένων για τη μέτρησή τους υπόκειται στις ίδιες 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως και για τους κοινούς δείκτες εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, δηλ. πρέπει να καταχωρούνται και να αποθηκεύονται ως 
δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων (individual participant data) : Αυτό δεν σημαίνει 
ότι τα δεδομένα τους θα πρέπει να καταχωρούνται στην ίδια βάση δεδομένων ώστε να 
είναι συνδεδεμένα με τα δεδομένα των συμμετεχόντων από τα οποία προκύπτουν οι τιμές 
των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, αλλά δύναται να αποθηκεύονται 
σε άλλο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος. 

Oι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους στην πράξη, μετρούν δηλ. κατά πόσο έχει επέλθει αλλαγή σε σχέση 
με την κατάσταση που είχαν οι συμμετέχοντες όταν εισήλθαν στην πράξη . Η αλλαγή αυτή 
(το αποτέλεσμα που μετρούν) συμβαίνει από τότε που οι συμμετέχοντες εξήλθαν από την 
πράξη και ισχύει έως 6 μήνες μετά. Συνεπώς τα δεδομένα για τη μέτρηση των εν λόγω 
δεικτών δεν μπορούν να συλλεχθούν νωρίτερα από το 6μηνο μετά την ημερομηνία εξόδου 
του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία που καταγράφεται στα απογραφικά δελτία 
εξόδου που καταχωρούνται στο ΟΠΣ). 

Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων EKT είναι οι εξής τέσσερις (Παράρτημα Ι 
Καν. ΕΚΤ) : 

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

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

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

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

Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων μόνο για την ΠΑΝ είναι οι εξής τρεις 
(Παράρτημα ΙΙ Καν. ΕΚΤ) : 

1. CR10Υ Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης 
που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

2. CR11Υ Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 
τους. 

3. CR12Υ Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους. 

Οι κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των Παραρτημάτων I και ΙΙ του 
Κανονισμού EKT (4 δείκτες παραρτήματος Ι και 3 δείκτες ΠΑΝ Παραρτήματος ΙΙ) δεν 
απαιτούν υποχρεωτικά τη συλλογή δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες (microdata), 
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αλλά μετρώνται στη βάση ερευνών με αντιπροσωπευτικά δείγματα συμμετεχόντων στο 
επίπεδο της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. Ωστόσο η μέτρηση των εν λόγω δεικτών 
μπορεί να στηριχθεί σε συλλογή δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες όπως ισχύει 
δηλ. για τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων 
συμμετεχόντων: α) σε περιπτώσεις επενδυτικών προτεραιοτήτων με συνολικά μικρό αριθμό 
συμμετεχόντων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να είναι δύσκολος ο σχεδιασμός 
δειγμάτων που θα είναι και αντιπροσωπευτικά και που θα έχουν ικανό μέγεθος ώστε 
συνδυάζοντας τις διαφορετικές μεταβλητές να δίνουν αξιόπιστα ευρήματα/τιμές και β) σε 
περιπτώσεις που υπάρχουν διοικητικές πηγές από τις οποίες μπορούν να αντληθούν τα 
στοιχεία για κάθε συμμετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι 
διοικητικές πηγές περιλαμβάνουν δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες και ότι αυτά 
συνάδουν με τους ορισμούς των δεικτών.  

Για να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό το δείγμα για κάθε δείκτη θα πρέπει να 
πληρούνται oρισμένα βασικά κριτήρια 8  

Να καλύπτει /να αντλείται από το σύνολο του πληθυσμού των συμμετεχόντων , ο  οποίος 
είναι σχετικός με τον κάθε δείκτη και να καλύπτει τα διάφορα χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού στις επιμέρους μεταβλητές : εργασιακό καθεστώς, ηλικία, εκπαιδευτικό 
επίπεδο και είδος νοικοκυριού συμμετέχοντα (δηλ. όλα τα δεδομένα που είναι 
καταχωρημένα για τη μέτρηση των δεικτών εκροών).  

1. Ο κάθε δείκτης έχει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς και τα δείγματα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού αυτού :   

 ο δείκτης CR06 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη 
ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις 

 ο δείκτης CR07 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν εργαζόμενοι όταν εισήλθαν 
στις πράξεις 

 ο δείκτης CR08 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν άνω των 54 ετών και 
άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις 

 ο δείκτης CR09 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν μειονεκτούντα άτομα και 
άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις 

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα για τη μέτρηση του κάθε δείκτη θα 
κατηγοριοποιούνται ανά φύλο, επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, 
καθώς αυτή είναι η απαιτούμενη κατηγοριοποίηση των τιμών τους στις Ετήσιες 
Εκθέσεις. 

2. Θεωρείται καλή πρακτική η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων να περιλαμβάνει και 
την περιφερειακή διάσταση, σε ένα επίπεδο πιο κάτω από αυτό του ΕΠ (NUTS level 3 
για ΕΠ που είναι οργανωμένα σε επίπεδο NUTS2).  

3. Το μέγεθος των δειγμάτων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε από αυτό να 
προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα από τη μέτρηση των δεικτών, έχοντας λάβει 
υπόψη το ποσοστό των ενδεχόμενων αρνήσεων (level of non-response). Σε ό,τι αφορά 
το περιθώριο στατιστικού σφάλματος, απόλυτη αξιοπιστία τιμών θεωρείται ότι δίνεται 
όταν δεν ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (i.e 
confidence interval of length 4 percentage points) . Εκτιμήσεις με στατιστικό σφάλμα 
που ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες και είναι μικρότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες 
θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστες, ενώ εκτιμήσεις με στατιστικό σφάλμα που ξεπερνά τις 
5 ποσοστιαίες μονάδες θεωρούνται όχι επαρκώς αξιόπιστες αν το υποσύνολο 

                                                           
8 βλ. ενότητα  4.6.1.  του μεθοδολογικού εγγράφου της Ε.Επιτροπής : Programming Period 2014-2020 , 
Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF, Annex D - Practical Guidance on data collection and 
validation, May 2016).  Βλ. επίσης αναλυτικό τεχνικό σημείωμα με παραδείγματα μέτρησης δεικτών «Practical 
Example – Calculation of representative samples of participants» που εκπονήθηκε από την Επιτροπή (Οριζόντια 
Μονάδα Αξιολόγησης της Γ.Δ. Απασχόλησης) τον Οκτώβριο του 2015. 
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συμμετεχόντων αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του πληθυσμού. To μέγεθος 
του δείγματος και ο αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται μαζί με τις τιμές των δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις. 

4. Ο σχεδιασμός αντιπροσωπευτικών δειγμάτων προϋποθέτει πρόσβαση στο σύστημα 
τήρησης/αποθήκευσης των δεδομένων όλων των συμμετεχόντων (microdata/OΠΣ) που 
αποτελούν τον αντίστοιχο πληθυσμό για τη μέτρηση του κάθε δείκτη. Μετά το 
σχεδιασμό του δείγματος πρέπει να είναι δυνατή, για τα άτομα που θα έχουν επιλεγεί 
να αποτελούν το δείγμα,  η πρόσβαση των αρμόδιων φορέων (ΔΑ, ερευνητές) στα 
προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας , e-mail), τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της έρευνας.  Για τις διαδικασίες αυτές ισχύουν τα 
όσα ορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών (βλ. ενότητα 3.2.3.5 στο παρόν έγγραφο). 

Η Ε.Επιτροπή συστήνει ο σχεδιασμός των δειγμάτων και των ερωτημάτων των 
ερευνών που θα διενεργηθούν για τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων, να εκπονηθούν από ανεξάρτητους ειδικούς εμπειρογνώμονες με την 
απαιτούμενη στατιστική τεχνογνωσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 
των τιμών των δεικτών. 
Αναφορά τιμών στις Ετήσιες Εκθέσεις : Δύο είναι οι χρονικές στιγμές αναφοράς των 
τιμών των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων EKT : Στην Ετήσια Έκθεση 
που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2025.  

- Τα δείγματα για τη μέτρηση των δεικτών της Έκθεσης που υποβάλλεται το 2019 θα 
πρέπει να καλύπτουν τους συμμετέχοντες που εξήλθαν από τις πράξεις από την 
αρχή της προγραμματικής περιόδου έως τα μέσα του 2018. 

- Τα δείγματα για τη μέτρηση των δεικτών της Έκθεσης που υποβάλλεται το 2025 θα 
πρέπει να καλύπτουν τους συμμετέχοντες που εξήλθαν από τις πράξεις από τα 
μέσα του 2018 έως το τέλος του 2023. Σε αυτή την περίπτωση και για την καλύτερη 
ποιότητα των δεδομένων/τιμών των δεικτών συστήνεται να σχεδιαστούν δύο 
επιμέρους ξεχωριστά/μη επικαλυπτόμενα δείγματα. 

Συστήνεται από την Επιτροπή η συλλογή των στοιχείων μέσω των ερευνών να 
πραγματοποιείται συχνότερα , π.χ. (κάθε διετία ή τριετία) ώστε να αυξάνουν οι πιθανότητες 
ανταπόκρισης/απάντησης από τους ωφελούμενους αλλά και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων, καθώς θα καλούνται να δώσουν πληροφόρηση για δεδομένα σε χρονικές 
περιόδους που δεν είναι πολύ μακριά από την ημερομηνία εξόδου τους από την πράξη.  

Για την ΠΑΝ απαιτείται κάθε χρόνο μέτρηση των μακροπρόθεσμων δεικτών του 
Παραρτήματος ΙΙ του Καν. του ΕΚΤ στη βάση δειγμάτων συμμετεχόντων που εξέρχονται από 
τις πράξεις στο μέσο κάθε έτους. 9(δηλ. μέτρηση με βάση δείγματα συμμετεχόντων σε 
ετήσια βάση). Οι δείκτες του Παραρτήματος Ι ισχύουν και για τις πράξεις της ΠΑΝ , με 
συχνότητα μέτρησης όπως ισχύει για όλες τις πράξεις του ΕΚΤ. 

3.4.2 Ενέργειες για τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2016 μεταξύ 
της ΕΑΣ και της ΕΛΣΤΑΤ, η ΕΛΣΤΑΤ ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑ 
για τις απαιτήσεις μέτρησης των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ, για τις 
οποίες ζητήθηκε η συμβολή της. Συμφωνήθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα αναλάβει για όλα τα ΕΠ 
(στις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες) το σχεδιασμό των δειγμάτων για τη μέτρηση 
των δεικτών για τους οποίους θα απαιτηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις/μεθοδολογικά έγγραφα της Επιτροπής, και ότι θα συμβάλλει στο σχεδιασμό 
των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν στις έρευνες, σε συνεργασία με την 
ΕΥΣΕΚΤ.  

                                                           
9
 Οι μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων της ΠΑΝ εκτιμήθηκαν στη βάση δείγματος συμμετεχόντων που 

εξήλθαν από τις αντίστοιχες πράξεις έως 30.6.2015  , στο πλαίσιο της πρώτης μελέτης αξιολόγησης της ΠΑΝ 
με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ - ΔΒΜ .  
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Σε συνέχεια απόφασης που θα ληφθεί από τις αρμόδιες ΔΑ για την πρώτη μέτρηση δεικτών 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΠ στις οποίες υπάρχει 
ήδη ολοκλήρωση πράξεων συμμετεχόντων και καταχώρηση όλων των απαιτούμενων 
δεδομένων στο ΟΠΣ  από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου για το σύνολο των 
συμμετεχόντων από τις αντίστοιχες πράξεις), θα ακολουθήσει συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ 
με βάση τα παραπάνω, υπό το συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ.  
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014 – 2020 (ΠΑΑ) 

4.1 Εισαγωγή 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014 – 2020 ακολουθεί τις προβλέψεις του 
Κοινού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΣΠΑ) της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, όπως αυτό περιγράφεται, ειδικά για τον 2ο Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, στους κανονισμούς 1305/2013, 834/2014 και 808/2014. Το ΚΣΠΑ αποτελείται, 
μεταξύ άλλων: 

 από μια ενδεικτική λογική παρέμβασης μέσω της οποίας συνδέονται οι γενικοί και 
ειδικοί στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με τις προτεραιότητες, τους τομείς 
επικέντρωσης και τα μέτρα της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη· 

 από μια σειρά κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης, που μπορούν να συμπληρώνονται 
από πρόσθετα ερωτήματα εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος - μέλος και 
καθορίζουν σε ποια θέματα θα πρέπει να επικεντρωθεί η αξιολόγηση συμβάλλοντας, 
ταυτόχρονα, στην ανάδειξη των επιπτώσεων, των επιτευγμάτων, της 
αποτελεσματικότητος, της αποδοτικότητας και της καταλληλότητας των μέτρων της 
πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης· 

 από μια σειρά κοινών δεικτών, που μπορούν να συμπληρώνονται από πρόσθετα 
ερωτήματα εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το κράτος - μέλος, διαρθρωμένων σε δείκτες 
πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, που αναπτύσσονται σε στενή 
σχέση με την ως άνω ενδεικτική λογική της παρέμβασης. Έτσι, οι δείκτες επιπτώσεων 
παρέχουν μια μέτρηση των επιτευγμάτων σε σχέση με τους γενικούς στόχους της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι δείκτες αποτελεσμάτων σχετίζονται με τους ειδικούς 
στόχους της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και οι δείκτες εκροών αντανακλούν την 
πρόοδο κάθε μεμονωμένης παρέμβασης του ΠΑΑ. Παράλληλα, μέσω των δεικτών 
πλαισίου αποτυπώνονται οι γενικές τάσεις της οικονομίας, της κατάστασης του 
περιβάλλοντος, του γεωργικού τομέα και των περιοχών της υπαίθρου. Επιπλέον, 
προβλέπεται μια σειρά δεικτών, αρκετοί από τους οποίους είναι και δείκτες 
αποτελεσμάτων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό ποσοτικών 
στόχων σε σχέση με τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης, και σειρά 
προκαθορισμένων δεικτών για την επανεξέταση επιδόσεων· 

4.2 Συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020 

Δείκτες πλαισίου 

Οι κοινοί δείκτες πλαισίου καθορίζονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού 808/2014 και 
υπολογίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση τα 
δεδομένα της EUROSTAT. Η συχνότητα συλλογής είναι συνήθως ετήσια, εκτός αν 
επιβάλλεται διαφορετικά από τη διαδικασία συλλογής των πρωτογενών δεδομένων (πχ η 
Έρευνα Γεωργικών Διαρθρώσεων πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια δειγματοληπτικά και 
κάθε 10 χρόνια ως απογραφή). Η εν λόγω συλλογή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη 
παρέμβαση από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Δείκτες εκροών 

Οι κοινοί δείκτες εκροών καθορίζονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού 808/2014. Προς 
το παρόν δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετοι δείκτες για το ΠΑΑ 2014 – 2020. Τα σχετικά 
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δεδομένα συλλέγονται με κάθε αίτηση στήριξης και συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Ειδικά για τα δεδομένα που 
σχετίζονται με έκταση ή αριθμό ζώων, αυτά συλλέγονται μέσω της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 
και μεταφέρονται σε κάθε σχετική αίτηση στήριξης με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που 
έχει αναπτυχθεί. 

Για αρκετούς δείκτες εκροών, των οποίων οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την 
ολοκλήρωση σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση στήριξης, προβλέπεται 
επικαιροποίηση/επιβεβαίωση τους κατά την ολοκλήρωση. 

Δείκτες αποτελεσμάτων – δείκτες στόχοι 

Οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων καθορίζονται επίσης στο Παράρτημα IV του κανονισμού 
808/2014. Προς το παρόν δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετοι δείκτες για το ΠΑΑ 2014 – 2020. 
Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που είναι ταυτόχρονα και δείκτες στόχοι, η συλλογή των 
δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των αιτήσεων στήριξης ή των αιτήσεων πληρωμής. Για 
τους λοιπούς δείκτες αποτελεσμάτων, οι πράξεις που σχετίζονται με τον τομέα 
επικέντρωσης στον οποίο αναφέρεται ο δείκτης σημαίνονται στο ΟΠΣΑΑ στο πλαίσιο της 
αίτηση στήριξης. Σε κάθε ορόσημο αξιολόγησης, ο αξιολογητής επιλέγει ένα δείγμα από 
αυτές τις πράξεις προκειμένου να εκτιμήσει τη μεταβολή του δείκτη που οφείλεται στην 
υλοποίηση της πράξης. 

Δείκτες πλαισίου επιδόσεων 

Οι προτεινόμενοι κοινοί δείκτες πλαισίου επιδόσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV του 
κανονισμού 808/2014. Οι δείκτες αυτοί έχουν προσαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις στο 
ΠΑΑ. Τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται με κάθε αίτηση στήριξης και συγκεντρώνονται στο 
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Ειδικά για τα 
δεδομένα που σχετίζονται με έκταση ή αριθμό ζώων, αυτά συλλέγονται μέσω της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, και μεταφέρονται σε κάθε σχετική αίτηση στήριξης με κατάλληλη υπηρεσία 
διαδικτύου που έχει αναπτυχθεί. 

Δείκτες επιπτώσεων 

Οι κοινοί δείκτες επιπτώσεων αφορούν συνολικά την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 
καθορίζονται Παράρτημα του κανονισμού 834/2014. Οι δείκτες εκτιμώνται από τον 
αξιολογητή με βάση δεδομένα της EUROSTAT ή άλλων πανευρωπαϊκών, ή παγκόσμιων 
βάσεων στατιστικών δεδομένων (FAO, World Bank, κ.ά) ή με ειδικές μελέτες – έρευνες που 
πραγματοποιούνται στα κράτη – μελή (πχ Δείκτης τάσης πληθυσμού αγροτικών πουλιών, 
εξέλιξη γεωργικών και δασοκομικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας κ.ά.). Η ΕΥΔ ΠΑΑ, 
μεριμνά για την εκπόνηση των μελετών – ερευνών που δεν πραγματοποιούνται από άλλους 
φορείς. 

Για το σύνολο των προαναφερθέντων δεικτών καθώς και για τα υπόλοιπα μέρη του ΚΣΠΑ, 
έχουν εκδοθεί αναλυτικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δελτίων για κάθε 
δείκτη, από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

Το άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει τη δημιουργία κοινού 
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της επίδοσης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το οποίο θα συμβάλει: 

- στην ανάδειξη της προόδου και των επιδόσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, 

- στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνάφειας 
των πράξεων του ΕΤΘΑ, 

- στην ενίσχυση μιας κοινής διαδικασίας εκμάθησης σχετικά με την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση και  

- στην χορήγηση έγκυρων και τεκμηριωμένων αξιολογήσεων των πράξεων του ΕΤΘΑ 
που τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί ο Κανονισμός 1014/2014 όσον αφορά το περιεχόμενο και τη 
δομή του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, το οποίο αποτελείται από: 

 τη λογική παρέμβασης του προγράμματος και τον καθορισμό των στόχων  

 τους κοινούς δείκτες 

 τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση 

 την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος 

 το σχέδιο αξιολόγησης 

 την εκ των προτέρων αξιολόγηση και άλλες αξιολογητικές εργασίες που συνδέονται 
με το πρόγραμμα, και 

 την επανεξέταση της επίδοσης. 

Στο παράρτημα αυτού του Κανονισμού υπάρχει κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται 
με την αρχική κατάσταση, τις εκροές και τα αποτελέσματα που τυγχάνουν εφαρμογής στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ως εξής: 

Δείκτες πλαισίου: Αφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια, τον πληθυσμό ή την κατηγορία 
του πληθυσμού, και οι τιμές τους δεν εξαρτώνται απαραίτητα από την εφαρμογή του 
προγράμματος. Παρέχουν ωστόσο τις βασικές πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι ανάγκες (Πίνακας 8). 

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους δείκτες πλαισίου είναι 
διαθέσιμες από τα Εθνικά Προγράμματα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ή/και τις βάσεις 
δεδομένων της EUROSTAT, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες μεθοδολογίες από την Επιστημονική, 
Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας της ΕΕ, η οποία απαντά σε θέματα που αφορούν 
τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
βιολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνικών θεμάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 -  Τιμές βάσης δεικτών πλαισίου ΕΠΑΛΘ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης 1. Αλιευτικός Στόλος 

15.693 Αριθμός σκαφών 

451.375,90 KW 

76.792,92 GT 

Δείκτης 2. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ΙΠΑ (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)  18,54  Χιλιάδες Ευρώ (€) 

Δείκτης 3. Καθαρό κέρδος  -58.042,53 Χιλιάδες Ευρώ (€) 

Δείκτης 4. Απόδοση  επένδυσης σε πάγια και υλικά στοιχεία ενεργητικού (όπως ορίζεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής 

ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. Τιμή δεικτών, κατά περίπτωση, στην έκθεση για 

τον στόλο) 

2,92 % 

Δείκτης 5. Δείκτες βιολογικής αειφορίας (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για 

την ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. 

Τιμή δεικτών, κατά περίπτωση, στην έκθεση για τον στόλο) 

  

α) Δείκτης αειφορικής συγκομιδής 0,4 Αριθμός 

β) δείκτης για αποθέματα που διατρέχουν κίνδυνο 1 Αριθμός 

Δείκτης 6. Απόδοση καυσίμου κατά την αλίευση ιχθύων 1230 Λίτρα/τόνο 

Δείκτης 7. Δείκτες οικοσυστήματος, όπως ορίζονται για την εφαρμογή της οδηγίας  

2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) 

  

α) Έκταση του θαλάσσιου βυθού που θίγεται ουσιαστικά από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες ανά είδος υποστρώματος  
73 ποσοστό 

β) ποσοστά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητοειδών κατά την αλιεία (ανά μονάδα 

προσπάθειας) 
0 ποσοστό 

Δείκτης 8. Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) 

 22.546 ΙΠΑ α) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών 

β) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) γυναικών 

Δείκτης 9. Επίπτωση εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών    

α) Αριθμός εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών 12 Αριθμός 

β) σε σχέση με τον συνολικό αριθμό αλιέων 0,05 ποσοστό 

Δείκτης 10. Κάλυψη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών (ΠΘΠ)   

α) Κάλυψη περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα 

πτηνά και τα ενδιαιτήματα  
6916 Km

2
 

β) Κάλυψη άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 

της οδηγίας 2008/56/ΕΚ  
0 Km

2
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης 1. Όγκος προϊόντων υδατοκαλλιέργειας  113.825,3 τόνοι 

Δείκτης 2. Αξία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας   435.397,9 Χιλιάδες Ευρώ (€) 

Δείκτης 3. Καθαρό κέρδος  Χιλιάδες Ευρώ (€) 

Δείκτης 4. Όγκος προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 1.661 τόνοι  

Δείκτης 5. Όγκος προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης  τόνοι 

Δείκτης 6. Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ)   4115 Αριθμός Ατόμων 

α) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών  ΙΠΑ 

β) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) γυναικών  ΙΠΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης 1.  Σοβαρές παραβάσεις στα κράτη μέλη 2.252 Αριθμός 

Δείκτης 2. Εκφορτώσεις που υποβάλλονται σε φυσικό έλεγχο 10 Ποσοστό 

Δείκτης 3.  Υφιστάμενοι διαθέσιμοι πόροι για τον έλεγχο   
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Διαθέσιμα σκάφη και αεροσκάφη ελέγχου  106 Αριθμός 

Αριθμός απασχολουμένων (ΙΠΑ)  7.300 Αριθμός 

Κονδύλιο του προϋπολογισμού  171.172,22 Χιλιάδες Ευρώ (€) 

Σκάφη εξοπλισμένα με σύστημα ERS ή/και VMS 1299 Αριθμός 

Δείκτης: Τήρηση αιτημάτων υποβολής δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΣΔ 100 Ποσοστό 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης. Μήκος της ακτογραμμής, κύριες πλωτές οδοί και κύρια επιφανειακά ύδατα    

α)  Μήκος της ακτογραμμής 16.000 Km 

β) Μήκος των κύριων πλωτών οδών  Km 

γ) Επιφάνεια των κύριων επιφανειακών υδάτων  Km
2
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης 1. Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), ενώσεις ΟΠ, διακλαδικές οργανώσεις (ΔΚΟ) 

α) Αριθ. ΟΠ (β) Αριθ. ενώσεων ΟΠ (γ) Αριθ. ΔΚΟ  (δ) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων 

ανά ΟΠ (ε) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά ένωση ΟΠ 

στ) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά ΔΚΟ 

ζ) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών ΟΠ  (η) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών 

ενώσεων ΟΠ  (θ) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών ΔΚΟ 

(α) 1 

(β) 0 

(γ) 0 

(δ) 10 

(ε) 0 

(στ) 0 

(ζ) 0,02 

(η) 0 

(θ) 0 

(α), (β), (γ), (δ), (ε), 

και (στ) αριθμός 

 

(ζ), (η) και (θ) 

ποσοστό 

Δείκτης 2. Ετήσια αξία του κύκλου εργασιών παραγωγής που διατίθεται σε εμπορία στην 

ΕΕ  

(α) Ετήσια αξία του κύκλου εργασιών παραγωγής που διατίθεται σε εμπορία στην ΕΕ (β) 

% παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (αξία) ανά ΟΠ (γ) % παραγωγής που διατίθεται 

στην αγορά (αξία) ανά ένωση ΟΠ  

(δ) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (αξία) ανά ΔΚΟ 

(ε) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ΟΠ 

(στ) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ένωση ΟΠ  (ζ) % παραγωγής 

που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ΔΚΟ 

(α) 452.976 

(β) 0,015 

(γ) 0 

(δ) 0 

(ε) 0,015  

(στ) 0 

(ζ) 0 

(α) Χιλιάδες ευρώ 

(β) % 

(γ) % 

(δ) %  

(ε) % 

(στ) % 

(ζ) % 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση Τιμή Μονάδα Μέτρησης 

Δείκτης 1. Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του 

θαλάσσιου τομέα της ΕΕ  (CISE) 
0 % 

Δείκτης 2. Κάλυψη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών  (ΠΘΠ)  

Km
2
 

α) Κάλυψη περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα 

πτηνά και τα ενδιαιτήματα 
6.916 

β) Κάλυψη άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 

της οδηγίας 2008/56/ΕΚ 
0 

 

Δείκτες εκροών: Σχετίζονται με τα παραδοτέα που αναμένεται να παραχθούν από το 
πρόγραμμα όπως προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες πράξεις και αναφέρονται σε 
αριθμό έργων που υλοποιούνται (Πίνακας 6 στο Κεφάλαιο 1.2). 

Δείκτες αποτελέσματος: Αντιπροσωπεύουν τα άμεσα αποτελέσματα στους δικαιούχους και 
άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του προγράμματος. Σχετίζονται με τις 
συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ένωσης (άρθρο 6 του Καν.508/2014), και σε κάποιες 
περιπτώσεις με μεταβολή στην τιμή ορισμένων δεικτών πλαισίου. 

Οι δείκτες αποτελέσματος υπολογίζονται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται από τους 
δικαιούχους στις αιτήσεις που συμπληρώνουν για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Οι 
δείκτες αποτελέσματος καταγράφονται στο επίπεδο του δικαιούχου, ακόμη και αν η πράξη 
αφορά μόνο ένα τμήμα ή μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικαιούχου, και 
η μέτρησή τους προϋποθέτει την ακόλουθη διαδικασία: 
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α) μια πρώτη εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τη Διαχειριστική 
Αρχή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους δικαιούχους στα έντυπα 
των αιτήσεών τους. 

β) μία επικύρωση αυτών των εκτιμήσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο 
εκπόνησης των ετήσιων εκθέσεων για το 2017 και το 2019, χρησιμοποιώντας δελτία 
παρακολούθησης και διενεργώντας έρευνες πεδίου και αξιολογήσεις. Η συχνότητα 
αυτών των ασκήσεων επικύρωσης και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να ορίζονται στο σχέδιο αξιολόγησης.  

Εξαιρέσεις αποτελούν οι δείκτες αποτελέσματος της προτεραιότητας 3 καθώς και ο δείκτης 
6.1, για τους οποίους η μέτρηση της προόδου γίνεται με βάση στοιχεία που παρέχουν οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αποτελέσματος ορίζονται ως «μεταβολή με την 
πάροδο του χρόνου». Αυτό σημαίνει ότι η ΔΑ θα πρέπει να ξέρει για κάθε πράξη: 

 Την τιμή βάσης πριν από την έναρξη υλοποίηση της πράξης (Καν.480/2014, Παράρτημα 
ΙΙΙ, πεδίο 37). 

 Το ενδεικτικό αποτέλεσμα (τιμή-στόχος) που αναμένεται από τον δικαιούχο 
(Καν.1243/2014, Παράρτημα Ι, πεδίο 23). 

 Την περίοδο αναφοράς (όπως ορίζεται για κάθε δείκτη, στο δελτίο ταυτότητας δείκτη). 

Οι τιμές βάσης θα καταγράφονται υποχρεωτικά δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για 
σκοπούς αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος. 

Σε πίνακα του Παραρτήματος έχουν αποτυπωθεί οι δείκτες αποτελέσματος, με αναφορά 
στην μονάδα μέτρησης, την πηγή και τον φορέα άντλησης των δεδομένων, το θεματικό 
στόχο του ΣΕΣ που αφορά, τον ειδικό στόχο του ΕΤΘΑ με τον οποίο συνδέεται και τα μέτρα 
του προγράμματος με τα οποία σχετίζεται. 

Η μέτρηση των τιμών προόδου των δεικτών αποτελέσματος (ετησίως ή στη συχνότητα που 
έχει ορισθεί για κάθε δείκτη) γίνεται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με στοιχεία που 
συλλέγονται απευθείας από τους δικαιούχους μέσω των δελτίων παρακολούθησης της 
πράξης. Οι τιμές αυτές καταχωρούνται από τη Διαχειριστική Αρχή στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), μέσω ειδικής φόρμας και με σχετικές εκτυπώσεις 
αποστέλλονται στην ΕΕ στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του προγράμματος. 

Κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δικαιούχους περιλαμβάνει ρητή αναφορά στους 
ειδικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος (με τις τιμές στόχους) στην 
επίτευξη των οποίων απαιτείται να συμβάλει. Οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος 
για το ΕΠΑΛΘ αποτυπώνονται στον Πίνακα 9. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 -  Στοχοθεσία δεικτών αποτελέσματος ΕΠΑΛΘ 

κωδικός 

SFC2014 
Τίτλος δείκτη αποτελέσματος Μονάδα μέτρησης Τιμή στόχος 

1.1 Μεταβολή της αξίας της παραγωγής χιλιάδες ευρώ 100 

1.10.α 

Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα  Km² 3.500 

1.2 Μεταβολή του όγκου της παραγωγής τόνοι 0 

1.3 Μεταβολή των καθαρών κερδών χιλιάδες ευρώ 1.957,91 

1.4.α Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα τόνοι 58 

1.4.β Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα % -6 

1.5 Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου κατά την αλίευση ιχθύων  

λίτρα καυσίμου/τόνους 

εκφορτωθέντων 

αλιευμάτων 0 

1.6 

Μεταβολή του % των στόλων στους οποίους παρατηρείται έλλειψη 

ισορροπίας % -3,17 
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1.7 

Απασχόληση που δημιουργείται στον τομέα της αλιείας ή σε 

συμπληρωματικές δραστηριότητες 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 100 

1.8 

Απασχόληση που δημιουργείται στον τομέα της αλιείας ή σε 

συμπληρωματικές δραστηριότητες 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 450 

1.9.α Μεταβολή του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών  αριθμός -6 

1.9.β 

Μεταβολή του % των εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών σε 

σχέση με το σύνολο των αλιέων % -50 

1.10.β 

Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 

του άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ Km² 0 

2.1 Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας τόνοι 30.150 

2.2 Μεταβολή της αξίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας χιλιάδες ευρώ 115.816,14 

2.3 Μεταβολή των καθαρών κερδών χιλιάδες ευρώ 1.389,80 

2.4 Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας  τόνοι 0 

2.5 Μεταβολή του όγκου των προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης τόνοι 0 

2.6 

Μεταβολή του όγκου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που 

πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας  τόνοι 0 

2.7 

Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες  αριθμός 2 

2.8 Απασχόληση που δημιουργείται 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 20 

2.9 Απασχόληση που διατηρείται 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 50 

3.α.1 Αριθμός σοβαρών παραβάσεων που εντοπίστηκαν  αριθμός 0 

3.α.2 Εκφορτώσεις που έχουν υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο % 10 

3.β.1 Αύξηση του ποσοστού τήρησης αιτημάτων υποβολής δεδομένων  % 100 

4.1 Απασχόληση που δημιουργείται 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 90 

4.2 Απασχόληση που διατηρείται 

ΙΠΑ (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 60 

4.3 Επιχειρήσεις που δημιουργούνται αριθμός 150 

5.1.α Μεταβολή της αξίας των πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ  χιλιάδες ευρώ 79.314 

5.1.β Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ τόνοι 304.651 

5.1.γ Μεταβολή της αξίας των πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ χιλιάδες ευρώ 5.325,49 

5.1.δ Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ τόνοι 25.000 

6.1 

Αύξηση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για την 

επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE) % 100 

6.2.α 

Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα  Km² 0 

6.2.β 

Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 

του άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ Km² 0 

* Το μηδέν σημαίνει είτε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική κατάσταση εκτός από την 

περίπτωση του δείκτη «Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 

13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ», ο οποίος δεν έχει εφαρμογή στο Πρόγραμμα. 

 

Τον Οκτώβριο του 2016 εκδόθηκε από την DG MARE έγγραφο με τίτλο «Definitions of 
Common Indicators», το οποίο παρέχει ένα σύνολο λειτουργικών ορισμών για όλους τους 
κοινούς δείκτες και μία βάση για τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, ως 
μέρος της υλοποίησης του ΕΠ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων με στόχο 
την εξασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιμότητας. 

Το έγγραφο μεταφράζεται στα ελληνικά και οι πληροφορίες που περιέχει αποτελούν τα 
στοιχεία που θα ενσωματωθούν στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη για τους κοινούς δείκτες του 
ΕΠΑΛΘ. 

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων υλοποίησης του 
Προγράμματος προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και 
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αξιολόγηση του Προγράμματος απαιτείται καταρχήν μία εκτίμηση των αναγκών σε 
δεδομένα ανά είδος/ κατηγορία δείκτη λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα μελετών όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 

Ένα από τα βασικά βήματα για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής δεδομένων είναι η 
ενημέρωση και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, έτσι ώστε στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων να προβλεφθούν τα 
απαραίτητα στοιχεία που θα συλλέγονται και θα καταχωρούνται για τις ανάγκες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος. 

Στο εγκεκριμένο ΕΠΑΛΘ συμπεριλαμβάνεται σχέδιο αξιολόγησης το οποίο: 

- διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς μοιράζονται μια κοινή αντίληψη του ρόλου 
που αναλαμβάνουν όσον αφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής του 
προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του,  

- διασφαλίζει ότι προβλέπονται οι κατάλληλοι πόροι που απαιτούνται για την 
επιτυχή παράδοση των διαφόρων αξιολογήσεων, και 

- ενισχύει την ικανότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων, στο πλαίσιο προώθησης 
μίας ισχυρότερης «κουλτούρας αξιολόγησης». 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τυποποιημένων αναφορών ως προς τους δείκτες εκροών, 
αποτελέσματος και την πορεία των πληρωμών. Παράλληλα, προβλέπεται να αξιοποιηθούν 
και άλλα πληροφοριακά συστήματα για τη συγκέντρωση δεδομένων, όπως το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας «ΟΣΠΑ» που υλοποιείται από τη Γενική 
Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας και τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 

Στο πλαίσιο της προσαρμογής του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ προκειμένου να ενσωματωθούν οι ανάγκες 
του ΣΔΕ του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, προβλέπεται η ακόλουθη σειρά ενεργειών: 

- Κωδικοποίηση σωρευτικών δεδομένων Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014. 

- Καταχώρηση αυτών των κωδικοποιημένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
στο κατάλληλο επίπεδο (πρόσκληση, αίτηση δικαιούχου, τεχνικό δελτίο, μηνιαίο 
δελτίο δαπανών και δελτίο παρακολούθησης προόδου). 

- Αποτύπωση των αναγκών σε δεδομένα κατά την διαδικασία εξειδίκευσης των 
μέτρων του ΕΤΘΑ και έκδοση σχετικών οδηγιών προς τους δυνητικούς δικαιούχους 
για την διαθεσιμότητα αυτών των στοιχείων. 

- Μέριμνα για την συμπερίληψη στην απόφαση ένταξης σχετικού όρου περί 
διάθεσης των απαραίτητων στοιχείων από τους δικαιούχους. 

- Σχεδιασμός κατάλληλων αναφορών στο ΟΠΣ για την άθροιση των δεδομένων σε 
επίπεδο δράσης, μέτρου, προτεραιότητας ή/και προγράμματος καθώς και για 
σκοπούς παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης, όπως το είδος του δικαιούχου 
(ιδιώτης, ΜΚΟ, δημόσια διοίκηση, ΜΜΕ, κλπ), τη συμμετοχή των γυναικών στην 
απασχόληση, τον αριθμό των αλιέων ή εργαζόμενων που επωφελούνται, τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας ή των επιχειρήσεων που δημιουργούνται κλπ. 
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

6.1 Σχετικές αναλύσεις από τις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ 

Οι σχετικές απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για την επιλογή δεικτών αποτελέσματος και τα 
κριτήρια ποιότητάς τους (‘’the selection of result indicators for each programme providing 
information on what motivates the selection of policy actions financed by the programme, 
…..Each indicator respect the following criteria: .robust…,statistical validation… Clarity of 
normative interpretation… Responsiveness to policy…..Timely collection and aggregation of 
data: Statistical validation’’) αντιμετωπίσθηκαν σε πρώτη φάση στις υποβληθείσες μέσω 
sfc2014 εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ, στην εκ των προτέρων αξιολόγηση 
κάθε προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζεται στο επίπεδο του σχεδιασμού ότι 
περιλαμβάνεται μεταξύ των λοιπών αναλύσεων που απαιτούνται : α. «ανάλυση του κατά 
πόσον η επιλογή δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής 
που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα» (προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 3 
του σχεδίου δράσης)  και β. «ανάλυση των κριτηρίων ποιότητας κάθε δείκτη: σταθερότητα 
και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην 
πολιτική, έγκαιρη συλλογή των στοιχείων». 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 υλοποιήθηκαν 
έτσι και δύο σχετικές ενέργειες (1. Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών και 2. Ανάλυση αν η επιλογή των 
δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής -ex ante 
αξιολόγηση). 

Από την αποδελτίωση των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ/ΠΕΠ με 
συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ προκύπτει ότι οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνονται, είτε 
ως αναλυτική αξιολόγηση με υποστήριξη-τεκμηρίωση είτε και σε ορισμένες περιπτώσεις ως 
γενική εκτίμηση-διαπιστώσεις με παρατηρήσεις. Η πλειονότητα των αξιολογήσεων 
προσεγγίζει μεθοδολογικά την ανάλυση με τη χρήση κλίμακας βαθμονόμησης των 
κριτηρίων για κάθε δείκτη, εμπειρικής ανάλυσης ή αξιολόγησης ‘SMART’. Για το σκοπό αυτό 
αντιμετωπίζονται ως  συμπληρωματική ανάλυση, με την τεκμηρίωση ορισμένων κριτηρίων 
να υποστηρίζεται και από τη διαδικασία στατιστικής επικύρωσης , με τη χρήση δελτίων 
ταυτότητας δείκτη (βλ. σχετική ενότητα του παρόντος). 

6.2 Άθροιση δεικτών (AGGREGATION) 

Η επιλογή και στοχοθέτηση των κοινών δεικτών εκροών στα εγκεκριμένα Επ. Προγράμματα 
έχει γίνει σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας-επενδυτικής προτεραιότητας με βάση το 
υπόδειγμα (template) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το ίδιο επίπεδο ισχύει και για 
τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων δεικτών των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης και της 
Έκθεσης προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως προκύπτει από τον εκτελεστικό Κανονισμό 
207/2015 της Ε. Ε. Κατά συνέπεια, οι υπολογισμοί των τιμών επίτευξης των κοινών δεικτών 
γίνονται κυρίως σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας/ επενδυτικής προτεραιότητας. 

Η αναγκαιότητα υποβολής στοιχείων επίτευξης δεικτών σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ σε 
εθνικό επίπεδο) μπορεί να προκύπτει από την επιθυμία να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός 
επιχειρήσεων που υποστηρίχτηκαν από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργήθηκαν από την ενίσχυση των επιχειρήσεων, το σύνολο 
μόχλευσης της ιδιωτικής δαπάνης για τα έργα Κρατικών ενισχύσεων κ.ο.κ.  (π.χ. για τις 
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ανάγκες ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας, κοινοβουλευτικού ελέγχου κλπ). Για να δίνεται 
η δυνατότητα αυτή σε κάποιες περιπτώσεις δεικτών, στο δελτίο ταυτότητας δείκτη 
αναφέρεται με σαφήνεια αν ο κοινός δείκτης  δύναται με βάση τον ορισμό του και την 
μεθοδολογία μέτρησής του να προστίθεται με άλλους ίδιους δείκτες σε διαφορετικές 
επενδυτικές προτεραιότητες, δίνοντας συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Προγράμματος ή 
σε εθνικό επίπεδο. Αυτό καταγράφεται στα δελτία ταυτότητας των δεικτών σε ειδικό πεδίο 
που αναφέρεται στην άθροιση. 

Καθώς τα δελτία ταυτότητας  δεικτών συμπληρώνονται και εισάγονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, το 
σύστημα έχει τη δυνατότητα να αθροίζει αυτόματα την επίτευξη των ίδιων δεικτών. Όπου 
δεν κρίνεται ασφαλής η πρόσθεση αυτή δεν θα πραγματοποιείται είτε διότι εκκρεμεί ή δεν 
έχει εφαρμοστεί ενοποίηση μεθοδολογίας μέτρησης για τον ίδιο δείκτη από τους φορείς 
Προγραμματισμού (π.x CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς) είτε διότι η μονάδα 
Μέτρησης του δείκτη δεν το καθιστά ασφαλές  (π.χ. CO36 Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας όπου το κάθε άτομο που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
διαφορετικές υπηρεσίες Υγείας που συγχρηματοδοτήθηκαν, θα πρέπει να μετριέται μία 
μόνο φορά).   Όταν συμβαίνει αυτό θα αναφέρεται στο ειδικό πεδίο του δελτίου 
ταυτότητας δείκτη, προκειμένου να μην επιτρέπεται στο ΟΠΣ σε πρώτη φάση να γίνονται 
προσθέσεις σε πιο πάνω επίπεδο.      

Ιδιαίτερη προσοχή με βάση τους ορισμούς των δεικτών, χρειάζεται στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ο κίνδυνος πολλαπλών μετρήσεων για τον ίδιο δείκτη. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει 
στον δείκτη CO01 ΕΤΠΑ, όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ θα πρέπει σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε να προσμετράται μία φορά στις 
περιπτώσεις που η ίδια επιχείρηση έχει πάρει δύο ή περισσότερες διαφορετικές μορφές 
στήριξης π.χ. επιχορήγηση και δάνειο  και μη χρηματοοικονομική στήριξη.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων το οποίο είναι 
σε διασύνδεση με το ΟΠΣ είναι σε θέση κάνοντας χρήση του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου ως μοναδικού κωδικού για κάθε επιχείρηση, να εκτιμά τόσο σε επίπεδο 
Προγράμματος όσο και σε επίπεδο χώρας την ακριβή τιμή επίτευξης του δείκτη COO1 
Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, προκειμένου εκτός άλλων να υπάρχει 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε αντίστοιχη υποχρέωση αναφοράς στο πλαίσιο υποβολής των 
Ετήσιων εκθέσεων των Προγραμμάτων. (Πίνακας 3β υποδείγματος οδηγιών για τις Ετήσιες 
Εκθέσεις Εκτελεστικού καν. 207/2015).  Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται  η υποβολή 
των στοιχείων αυτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο ζήτημα της άθροισης των κοινών δεικτών γίνεται 
κατανοητό ότι στο βαθμό που η ο ορισμός και η μεθοδολογία μέτρησης του κάθε κοινού 
δείκτη έχει διασφαλιστεί διαμέσου του δελτίου ταυτότητας δεικτών και εφαρμόζεται από 
όλους τους αρμόδιους φορείς, η άθροιση κοινών δεικτών  δεν θα παρουσιάζει 
προβλήματα.  Για κάποιους δείκτες πάντως, όπως τα χιλιόμετρα δρόμων (CO13,CO13a 
CO14,CO14a κ.λπ.) ή και ο αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται COO1,2,3,4,5, η 
αυτόματη άθροιση κρίνεται πιο ασφαλής σε σχέση με άλλους δείκτες όπως ο COO9 ή CO36 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως.   

6.3 Έγκαιρη συλλογή δεδομένων και τροφοδότηση εκθέσεων προόδου υλοποίησης 
των  Ε.Π. του ΕΣΠΑ με στοιχεία δεικτών  

Κυριότερες κανονιστικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων προόδου δεικτών. 

Οι κυριότερες κανονιστικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων προόδου δεικτών από τις Δ.Α. 
και την ΕΑΣ είναι οι εξής: 
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- Ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης των ΕΠ 
μέσω της SFC2014 από τις Διαχειριστικές Αρχές  (αρ. 50, Καν. ΕΕ 1303/2013, 
Εκτελεστικός Καν. 207/2015)10.  

- Ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης Προόδου του Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 στην SFC2014 από 
την ΕΥΣΣΑ (αρ. 52 , Καν. ΕΕ 1303/2013). 

- Παροχή στοιχείων για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (αρ. 46.2.j, 
Καν. ΕΕ 1303/2013) και Εκτελεστικός  Καν. ΕΕ821/2014. 

- Παροχή στοιχείων προόδου δεικτών στις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
Παρακολούθησης ΕΠ και του Ε.Σ.Π.Α (αρ. 49.1 , Καν. ΕΕ 1303/2013). 

- Παροχή στοιχείων προόδου στις Ετήσιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών 
με την Ε. Επιτροπή (αρ. 51, βάσει δεδομένων ετήσιων εκθέσεων ΕΠ). 

- Τροφοδότηση των αξιολογήσεων με στοιχεία προόδου δεικτών και των 
αξιολογήσεων επιπτώσεων (αρ. 56,57 Καν. ΕΕ 1303/2013 και γενική αιρεσιμότητα 
7- Παρ. XI). 

- Διαδικασία του Performance Review (άρθρο 21 , Καν. ΕΕ 1303/2013).  

- Λοιπά αιτήματα ενημέρωσης και παροχής στοιχείων δεικτών (πχ από την πολιτική 
ηγεσία, κοινοβουλευτικό έλεγχο, αιτήματα που σχετίζονται με την εκπόνηση 
μελετών κλπ). 

 
Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται ο χρονικός προγραμματισμός υποβολής στην Ε.Ε. 
των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 -   Χρονικός προγραμματισμός υποβολής εκθέσεων προόδου στην Ε.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΝ. 207/2015 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (Παράρτημα V) 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2015 

2014, 2015  ΜΕΡΟΣ Α 
 

Συνοπτική 
 

Έως 31 Μαΐου 2016 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2016 

2016  ΜΕΡΟΣ Α+Β  Περιεκτική  Έως 30 Ιουνίου 2017 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2017 

2017  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2018 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2018 

2018  ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ Περιεκτική  Έως 30 Ιουνίου 2019 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2019 

2019  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2020 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2020 

2020  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2021 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2021 

2021  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2022 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2022 

2022  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2023 

Τελική Έκθεση 2023 ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ  Έως 15 Φεβρουαρίου 2025 (Με απόφαση της 

                                                           
10

 Βλ. σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2014 - 20 2 0, 25.04.2016, Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΥΣΣΑ 833 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΝ. 207/2015 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

υλοποίησης 
 

Επιτροπής η ημερομηνία υποβολής της 
Τελικής Έκθεσης μπορεί να μεταφερθεί την 
1.3.2025) 

ΕΠ του Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας (Παράρτημα Χ) 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2016 

2014, 2015  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2016 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2016 

2014, 2015  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2016 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2017 

2016  ΜΕΡΟΣ Α+Β  Περιεκτική  Έως 30 Ιουνίου 2017 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2018 

2017  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2018 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2019 

2018  ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ  Περιεκτική  Έως 30 Ιουνίου 2019 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2020 

2019  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2020 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2021 

2020  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2021 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2022 

2021  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2022 

Ετήσια Έκθεση 
υλοποίησης 
2023 

2022  ΜΕΡΟΣ Α  Συνοπτική  Έως 31 Μαΐου 2023 

Τελική Έκθεση 
υλοποίησης 

2025  ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ   Έως 15 Φεβρουαρίου 2025 

  
Σημείωση.: Για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ, τα δεδομένα όλων των κοινών και των ειδικών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του 
κοινού δείκτη εκροών «άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση» . Τα δεδομένα του κοινού δείκτη εκροών 
«άτομα από αγροτικές περιοχές» περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2017. Τα δεδομένα των κοινών 
δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ και ΠΑΝ (παράρτημα Ι Καν.ΕΚΤ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική Έκθεση Υλοποίησης, ενώ τα δεδομένα των κοινών δεικτών άμεσων και 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΠΑΝ (παράρτημα ΙΙ Καν.ΕΚΤ) περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στις Ετήσιες Εκθέσεις 
Υλοποίησης. Τα δεδομένα όλων των δεικτών για τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ υποβάλλονται από τον Απρίλιο του 2015 και για τα 
επόμενα έτη στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.  

 

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. έχουν εκπονηθεί σχετικές 
οδηγίες με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020» (25.04.2016, Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΥΣΣΑ 
833). Στόχος τους είναι η περιγραφή των κύριων σημείων του περιεχομένου των Ετήσιων 
Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στην 
κατάρτιση της 1ης Ετήσιας Έκθεσης για τα έτη 2014 και 2015 και την αποτύπωση των 
βασικών βημάτων προετοιμασίας, κατάρτισης και υποβολής τους στην Ε.Ε. Οι οδηγίες 
αυτές απευθύνονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομεακών και Περιφερειακών 
Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Για την έγκαιρη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων προόδου των δεικτών των Ε.Π. 
(κοινών και ειδικών) στο πλαίσιο της κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. 
και της Έκθεσης προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προβλέπεται στο ΣΔΕ η υποβολή των 
Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης της το Φεβρουάριο κάθε έτους. Το Δελτίο 
αυτό συμπληρώνεται και εισάγεται στο ΟΠΣ από το Δικαιούχο της πράξης και 



57 
 

επαληθεύεται διοικητικά από τη ΔΑ του Ε.Π. έτσι ώστε η πρόοδος επίτευξης των στόχων 
των δεικτών να προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΟΠΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνει ανά πάσα στιγμή 
στοιχεία προόδου δεικτών έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση του 
συστήματος με τα στοιχεία προόδου δεικτών. Άλλωστε η παροχή αναφορών προόδου 
δεικτών μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή είτε από την πολιτική ηγεσία ή για τις ανάγκες 
των Επιτροπών Παρακολούθησης, ή για τις Ετήσιες συναντήσεις με την  Ε.Ε ή για την 
τροφοδότηση των Αξιολογήσεων και των Αξιολογήσεων επιπτώσεων.    

Ο πίνακας κατωτέρω αποτυπώνει τις προθεσμίες συλλογής πρωτογενών στοιχείων 
προόδου δεικτών για τους Δικαιούχους και τις Δ.Α., λαμβάνοντας υπόψη  και τις σχετικές 
προθεσμίες που τίθενται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (εγχειρίδιο διαδικασιών). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 -  Προθεσμίες και απαιτήσεις συλλογής στοιχείων προόδου δεικτών για 
Δικαιούχους και Δ.Α. ανά είδος δείκτη.  

Είδος δείκτη Προθεσμίες – ελάχιστες απαιτήσεις 

Για τους Δικαιούχους Για τις Διαχειριστικές Αρχές 

Κοινοί και ειδικοί 
δείκτες εκροών 
ΕΤΠΑ-Ταμείου 
Συνοχής 

-Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης 
Δεικτών Πράξης έως το τέλος του 
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ΔΑ ωστόσο, 
μπορεί να ζητήσει την υποβολή του 
Δελτίου περισσότερες φορές κατά τη 
διάρκεια του έτους σε χρονικά διαστήματα 
που θα ορίσει η ίδια για συγκεκριμένες 
ανάγκες παρακολούθησης όπως της 
παρακολούθησης των δεικτών του 
Πλαισίου Επιδόσεων. 

-Έως το τέλος Μαρτίου του έτους υποβολής 
της ετήσιας έκθεσης προόδου  η ΔΑ 
ελέγχει/διασφαλίζει την εισαγωγή στο ΟΠΣ 
των δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών 
Πράξης για τα έτη αναφοράς της έκθεσης 
προόδου. 
 
-Συμπλήρωση Δελτίου Διοικητικής 
Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που θα τεθεί το Δελτίο Δήλωσης 
Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε κατάσταση 
«ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».  
 
-Συμπλήρωση Δελτίου Παρακολούθησης – 
Αξιολόγησης Προόδου Πράξης, 
συνοδευόμενου από ειδική αναφορά που η 
ΔΑ/ΕΦ εξάγει από το ΟΠΣ ΕΣΠ τουλάχιστον σε 
εξαμηνιαία βάση. 

Κοινοί και ειδικοί 
δείκτες εκροών και 
άμεσων 
αποτελεσμάτων 
ΕΚΤ/ΠΑΝ (για τους 
οποίους απαιτείται 
η συλλογή 
microdata) 

-Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης 
Δεικτών Πράξης έως το τέλος του 
Φεβρουαρίου κάθε έτους. (ανάλογα με τη 
φύση της πράξης και τη συχνότητα 
μέτρησης των αντίστοιχων δεικτών του ΕΠ, 
είναι δυνατή η υποβολή του δελτίου 
περισσότερες φορές εντός του έτους, σε 
χρονικά διαστήματα που θα προσδιορίσει  
η αρμόδια ΔΑ.) 
 
 
-Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων 
εισόδου συμμετεχόντων 1 μήνα από την 
έναρξη υλοποίησης της δράσης το 
αργότερο*. 
-Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων 
εξόδου 4 εβδομάδες από τη λήξη της 
δράσης το αργότερο. 
 

-Έως το τέλος Μαρτίου του έτους υποβολής 
της ετήσιας έκθεσης προόδου  η ΔΑ 
ελέγχει/διασφαλίζει την εισαγωγή στο ΟΠΣ 
των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων για 
τα έτη αναφοράς της έκθεσης προόδου. 
 
-Συμπλήρωση Δελτίου Διοικητικής 
Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που θα τεθεί το Δελτίο Δήλωσης 
Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε κατάσταση 
«ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».  
 
-Συμπλήρωση Δελτίου Παρακολούθησης – 
Αξιολόγησης Προόδου Πράξης, 
συνοδευόμενου από ειδική αναφορά που η 
ΔΑ/ΕΦ εξάγει από το ΟΠΣ ΕΣΠ τουλάχιστον σε 
εξαμηνιαία βάση. 

Δείκτες 
Αποτελέσματος 
ΕΤΠΑ-Ταμείου 
Συνοχής 

-  Συλλογή και συμπλήρωση των τιμών προόδου 
όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ από 
τη ΔΑ σε συνεργασία με τις πηγές – φορείς 
που παρέχουν τα στοιχεία, το αργότερο 1 
μήνα προ της υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης 
Υλοποίησης του Ε.Π. 
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* Αφορά κυρίως στις περιπτώσεις δράσεων (όπως η δράση εναρμόνισης επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής) όπου απαιτείται 
η εγγραφή των συμμετεχόντων στην έναρξη. Σε περιπτώσεις δράσεων όπου γίνεται τμηματική είσοδος των συμμετεχόντων στη 
δράση , ο Δικαιούχος υποβάλλει τα δελτία εισόδου σταδιακά. 

6.4 Διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης δεικτών  

Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της προόδου των 
δεδομένων δεικτών σύμφωνα με τις επιμέρους απαιτήσεις των Κανονισμών. Τα δεδομένα 
αυτά απαιτείται να πληρούν τα κριτήρια της ποιότητας και της αξιοπιστίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 142 του Καν. ΕΕ 1303/2013. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή έλλειψη στην 
ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων δεικτών 
(για παράδειγμα κατά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων) η Ε. Επιτροπή έχει τη δυνατότητα 
αναστολής όλων ή μέρους των πληρωμών στο επίπεδο προτεραιοτήτων των κάθε ΕΠ. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης λαμβάνονται τα 
ακόλουθα μέτρα: 

Κοινή προσέγγιση στην εφαρμογή των ορισμών δεικτών και στις διαδικασίες επεξεργασίας 
δεδομένων. 

 Η συγκρισιμότητα των δεδομένων δεικτών διαχρονικά και μεταξύ των ΕΠ (και μεταξύ 
λοιπών Κρατών Μελών για τους κοινούς δείκτες), διασφαλίζεται μέσω της κοινής 
προσέγγισης στην εφαρμογή ορισμών δεικτών και διαδικασιών επεξεργασίας 
δεδομένων.  

Για τους ειδικούς ανά ΕΠ δείκτες, κάθε ΔΑ/Μονάδα Α, ελέγχει ότι οι ορισμοί τους 
εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο εντός του Προγράμματος. Είναι υπεύθυνη για την ορθή 
καταγραφή και  την επικαιροποίηση των ορισμών μέσω των Δελτίων Ταυτότητας 
Δεικτών. Επίσης, η ΔΑ έχει την ευθύνη να ενημερώσει  την ΕΑΣ και να διασφαλίσει  ότι 
τα Δελτία Ταυτότητας δείκτη είναι διαθέσιμα στους Δικαιούχους του Προγράμματος. 

Σε επίπεδο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προκειμένου να διασφαλισθεί κοινή προσέγγιση στη 
μέτρηση και εφαρμογή των ορισμών δεικτών: 

 Δημοσιοποιείται και επικαιροποιείται με ευθύνη της ΕΥΣΣΑ το παρόν κείμενο 
περιγραφής Ενιαίου Συστήματος στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

 Συμπληρώνεται από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη για τους 
κοινούς δείκτες και εισάγεται στο ΟΠΣ προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε όλες τις ΔΑ 
και τους δικαιούχους. Υλοποιούνται με συντονισμό της ΕΑΣ και ευθύνη των ΔΑ 
προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών σε 
σχετικά θέματα παρακολούθησης δεικτών στη βάση σχεδίου επιμόρφωσης (training 
plan). 

 Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής προβολής του κάθε δελτίου ταυτότητας δείκτη 
(στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ορισμοί) στους Δικαιούχους που τον 
χρησιμοποιούν, μέσω του ΟΠΣ, με ευθύνη της ΕΥΟΠΣ. 

 Αποτυπώνονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες που αφορούν : 

 τον ορισμό των δεικτών στο ΟΠΣ 

 την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους δείκτες των προσκλήσεων 

 την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους δείκτες πράξεων 

 την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ (Microdata) 

 την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ και Ταμείου 
Συνοχής  
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 την κατάρτιση των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης και των εκθέσεων προόδου 
του ΕΣΠΑ (βλ. Παράρτημα 10). 

 

Έλεγχοι αξιοπιστίας, ποιότητας και πληρότητας δεδομένων δεικτών  

Η ΕΥΟΠΣ σε συνεργασία με τις ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ μεριμνά για την παραγωγή τυποποιημένων 
αναφορών ελέγχου για τους δείκτες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι παράγονται 
προτυποποιημένες αναφορές στο ΟΠΣ για ελέγχους πληρότητας  των δεδομένων και 
έγκαιρης ενημέρωσης του ΟΠΣ σε προκαθορισμένα χρονικά ορόσημα. Επιπλέον, αναφορές  
θα παράγονται  από το ΟΠΣ βάσει ειδικών στοχευμένων απαιτήσεων. 

Η ενημέρωση του ΟΠΣ και της SFC2014 με στοιχεία προόδου δεικτών εμπίπτει στην ευθύνη 
των ΔΑ και των ΕΦ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ, συνεπικουρούμενες από την ΕΥ 
ΟΠΣ  είναι αρμόδιες για τη διενέργεια πρόσθετου οριζόντιου ελέγχου της συνέπειας των 
δεδομένων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ  με αυτά που τηρούνται στην SFC2014.  

Προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης ανταπόκριση στις ελεγκτικές διαδικασίες της Ε.Ε. 
αναφορικά με τους δείκτες και το φυσικό αντικείμενο, με ευθύνη της κάθε ΔΑ εξετάζεται η 
δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικής έρευνας ελέγχου της ποιότητας των 
καταχωρηθέντων δεδομένων στο ΟΠΣ (βλ. κατωτέρω), η οποία συμπεριλαμβάνει και τον 
έλεγχο της ορθής εφαρμογής των ορισμών δεικτών.  Παράλληλα, και σε εθνικό  επίπεδο, η 
ΕΥΣΣΑ δύναται να προβαίνει σε περιοδική επιβεβαίωση και οριζόντιο δειγματοληπτικό 
έλεγχο των ήδη καταχωρηθέντων δεδομένων δεικτών του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και σε επιβεβαίωσή 
τους με πραγματικά δεδομένα υλοποίησης από τους Δικαιούχους πράξεων/source data 
(σε περιπτώσεις δεικτών εκροών) ή πηγές στατιστικών δεδομένων (σε περιπτώσεις δεικτών 
αποτελέσματος). 

‘Ελεγχοι σε πληροφοριακά συστήματα Δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων δύναται να 
διενεργούνται με ευθύνη της κάθε ΔΑ, συνεπικουρούμενης από την ΕΥ ΟΠΣ. 

 

Ηλεκτρονική επικύρωση των δεδομένων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα και εσωτερική συνοχή 
των δεδομένων έχει οριστεί η εξειδίκευση των ακόλουθων στοιχείων στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ από 
την ΕΥΟΠΣ: 

 Ανάπτυξη λειτουργιών για τον περιορισμό των τυπικών λαθών, όπως χρήση 
λανθασμένων μονάδων μέτρησης, αναφορά ετήσιων αντί σωρευτικών τιμών 
προόδου, λανθασμένη χρήση υποδιαστολών, κατά την  εισαγωγή (data entry)  στο 
ΟΠΣ,  

 Ορισμός επιπέδων ελέγχων και επικύρωσης , 

 Κατάρτιση καταλόγου αυτοματοποιημένων ελέγχων επικύρωσης,  

 Διαδικασία χειρισμού ημιτελών δεδομένων παρακολούθησης (πχ υποβληθέντα 
Δελτία παρακολούθησης από τους Δικαιούχους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή 
λάθη), 

 Διαδικασία χειρισμού λανθασμένων και ελλιπών εγγραφών (πχ flagging, επαφή ΔΑ 
με Δικαιούχο), 

 Διαδικασία διασφάλισης μη ύπαρξης διαφορών μεταξύ SFC2014- ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

 

Υποστήριξη αναδρομικών διορθώσεων (retroactive corrections) 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ακρίβεια των τηρούμενων δεδομένων και η ορθή 
καταγραφή της πραγματικής προόδου, δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης αναδρομικών 
διορθώσεων (retroactive corrections) στις περιπτώσεις λαθών, τόσο στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, όσο και 
κατά τη φάση υποβολής στην SFC2014.  
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Διασφάλιση επαρκών ανθρώπινων πόρων σε ΕΥΔ / ΕΦΔ για τα θέματα του συστήματος 
παρακολούθησης 

Σε επίπεδο ΔΑ (Μονάδα Α κάθε ΔΑ) και μεγάλων Δικαιούχων απαιτείται η ανάπτυξη 
σταθερών εσωτερικών πόρων και τεχνογνωσίας και αποφυγή συστηματικής εξωτερικής 
ανάθεσης των ζητημάτων παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο σαφής 
καθορισμός συγκεκριμένων στελεχών σε επίπεδο ΔΑ, ΕΦ, Δικαιούχων, με προσδιορισμό 
του κατά πόσον εμπλέκονται σε πλήρη απασχόληση στα ζητήματα παρακολούθησης, καθώς 
και η αποτύπωση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους. 

 

Δυνατότητα εφαρμογής μέτρων δυνάμει των άρθρων 28.1 και  54 παρ. 4 και 5  του Ν. 
4314/2014 

Βάσει του Ν.4314/2014 (άρθρο 54), κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, και ειδικά σε 
περιπτώσεις εντοπισμού λαθών, σοβαρών καθυστερήσεων ή ελλείψεων η ΕΑΣ δύναται να 
προτείνει στις ΔΑ διορθωτικά μέτρα για θέματα παρακολούθησης δεικτών και Π.Ε. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον διαπιστωθεί συστηματική καθυστέρηση αποστολής 
στοιχείων,  αποστολή ελλιπών ή λανθασμένων δεδομένων, δίνεται η δυνατότητα λήψης 
υποχρεωτικών μέτρων από την ΕΑΣ σε επίπεδο ΔΑ, Δικαιούχου ή ΕΦ, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος εφαρμογής αναστολής πληρωμών δυνάμει του άρθρου 142.1.d του 
Καν. Ε.Ε. 1303/2013.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 28 , παρ. 1 του Νόμου 4314/2014,  εφόσον μία πράξη 
αποκλίνει από τους όρους ένταξης (άρα και από την επίτευξη και δήλωση προόδου των 
δεικτών) και του χρονικού προγραμματισμού, είναι δυνατόν να ενταχθεί  σε καθεστώς 
επιτήρησης  από τη   ΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάζεται το ενδεχόμενο να προταθούν 
πρόσθετα μέτρα, όπως η σύνδεση της καταβολής πληρωμών Δικαιούχων και ΕΦ με την 
προϋπόθεση εκπλήρωσης υποχρεώσεων αποστολής στοιχείων στη Δ.Α. (πχ microdata στους 
δείκτες για συμμετέχοντες του ΕΚΤ κλπ). 

6.5 Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
επιπτώσεων  

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ενθαρρύνεται η χρήση της αξιολόγησης 
επιπτώσεων των παρεμβάσεων του Προγράμματος και η αναζήτηση των συνθηκών 
αποτυχίας και επιτυχίας των πολιτικών. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών 
Συνοχής στην ευημερία των πολιτών, ως προς την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική διάσταση τους αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων με 
βάση τα αποτελέσματα (result orientation) αλλά και βασικό στοιχείο του γενικότερου 
συστήματος παρακολούθησης. 

Για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, οι Κανονισμοί της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020, ορίζουν ότι κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί τους απαραίτητους πόρους 
για τη διενέργεια των Αξιολογήσεων, εξασφαλίζει τις διαδικασίες για την παραγωγή και 
συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις Αξιολογήσεις (Άρθρο 54(2) 
Κανονισμού 1303/2013) και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης ικανότητας 
Αξιολόγησης (Άρθρο 56(2) του Καν. 1303/2013). 

Η ύπαρξη ενός Σχεδίου Αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση ώστε να 
μπορέσουν να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν ποιοτικές Αξιολογήσεις, οι οποίες θα 
αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό και σημαντική γνώση για τα πραγματικά αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων και που τελικά θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό Προγραμμάτων που 
επιτυγχάνουν να προκαλέσουν θετικές επιπτώσεις στις περιοχές εστίασής τους. 

Η κατάρτιση Σχεδίου Αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα αποτελεί βασική απαίτηση του 
Κανονισμού των Κοινών Διατάξεων ως απαραίτητου προγραμματικού κειμένου και 



61 
 

ουσιαστικού στοιχείου του κύκλου ζωής ενός Προγράμματος (άρθρο 56, παρ 1,2,3 και 
άρθρο 114, παρ 1,2). 

Τα Σχέδια Αξιολόγησης έχουν αποτυπώσει ποιες αξιολογήσεις επιπτώσεων θα 
πραγματοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους, τη μέθοδο αξιολόγησης που 
θα χρησιμοποιηθεί, τα δεδομένα που θα χρειαστούν και τη διαθεσιμότητά τους. Τα Σχέδια 
Αξιολόγησης αποτελούν κατά συνέπεια το σημείο αναφοράς του πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων επιπτώσεων. 

Οι κύριες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων είναι : 

- Η έγκριση των Σχεδίων Αξιολόγησης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης των Επιτροπών Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων, τα Σχέδια Αξιολόγησης εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν στην SFC.  

- Η υλοποίηση όλων των επιμέρους ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο δράσης 
εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 και έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα 
Προγράμματα. 

Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων της γενικής αιρεσιμότητας 7 εξασφαλίζει την ύπαρξη 
ποιοτικών δεδομένων μέσω της αξιολόγησης των πηγών και της στατιστικής 
επικύρωσης, ενδυναμώνει την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και 
υποστηρίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των δεδομένων.  

- Η διαμόρφωση της διαδικασίας διευκόλυνσης της πρόσβασης στα νέα δεδομένα που 
μπορεί να προκύψουν κατά το σχεδιασμό των αξιολογήσεων επιπτώσεων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση, η έγκαιρη συλλογή αλλά και επεξεργασία τους, όπου 
απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, βάσει και των εγκεκριμένων Σχεδίων Αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων,  το πλαίσιο συλλογής δεδομένων καθορίζεται ως ακολούθως στη βάση 
της διάκρισης των νέων δεδομένων σε δύο κατηγορίες: 

1) Διαθέσιμα δεδομένα: δεδομένα τα οποία είτε υπάρχουν συγκεντρωμένα σε 
κάποια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων, είτε δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε 
κάποια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται είτε από 
διοικητικές αρχές (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Διαχειριστικές Αρχές, ΓΓΠΣ, 
ΟΑΕΔ, ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια κλπ) είτε από μη 
διοικητικές αρχές (π.χ. ICAP). 

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία πηγών διάθεσης στοιχείων, στις οποίες οι 
αξιολογήσεις θα δώσουν έμφαση, η πλειοψηφία των στοιχείων που θα απαιτηθούν 
για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων, έχει ενσωματωθεί στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Τα λοιπά στοιχεία που θα απαιτηθεί να συγκεντρωθούν στο πλαίσιο 
των αξιολογήσεων επιπτώσεων θα ακολουθούν τη διαδικασία που έχει περιγραφεί 
στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών, ώστε να ικανοποιούν και αυτά τα στοιχεία τα κριτήρια 
ποιότητας, αλλά και τις ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, 
όπου απαιτείται. 

Για τα νέα δεδομένα που θα απαιτηθούν στις αξιολογήσεις επιπτώσεων και για τα 
οποία απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε κεντρικό επίπεδο, η ΕΑΣ 
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά 
και την εξασφάλιση της έγκαιρης παροχής τους. 

2) Μη διαθέσιμα δεδομένα: δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα αλλά θα 
μπορούσαν να συλλεχθούν, μέσω υφιστάμενων κειμένων, άρθρων ή μελετών, 
μέσω διενέργειας ερευνών πεδίου, συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων, ομάδων 
εστίασης ή άλλων εργαλείων πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. 

Για τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν από πρωτογενή ή δευτερογενή 
έρευνα, προβλέπεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εύλογο χρονικό διάστημα για την 
έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων στο χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων που έχουν οριστεί. 
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Για τη διευκόλυνση των αξιολογητών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
αξιολογήσεων επιπτώσεων, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) είναι υπεύθυνες για την 
διευκόλυνση του αξιολογητή στην ολοκλήρωση της πρωτογενούς ή δευτερογενούς 
έρευνας (π.χ. παροχή επιστολών ενημέρωσης για τη διενέργεια ερευνών, παροχή 
στοιχείων επικοινωνίας φορέων ή άλλων ομάδων αν είναι διαθέσιμα στη ΔΑ, 
πρόσβαση σε συναφείς ή άλλες μελέτες της ΔΑ, συμμετοχή αρμόδιων στελεχών 
στην οργάνωση των ομάδων εστίασης). 

Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων και των διαδικασιών που 
περιγράφονται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών είναι η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες 
συντονίζουν το σχεδιασμό και την περαιτέρω εξειδίκευση των Σχεδίων Αξιολόγησης και το 
σχεδιασμό των Αξιολογήσεων. Στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου η ΕΥΣΣΑ και η 
ΕΥΣΕΚΤ δίνουν έμφαση στα θέματα επιμόρφωσης των στελεχών τους και των στελεχών των 
Διαχειριστικών Αρχών κατά προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν τις μεθόδους 
αξιολόγησης και τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης ανά θεματική/τομέα ή/και μέθοδο 
αξιολόγησης, τη συγγραφή κατάλληλων όρων προκήρυξης, την οργάνωση της συλλογής των 
απαραίτητων δεδομένων στο πλαίσιο των αξιολογήσεων επιπτώσεων και ειδικά για 
παρεμβάσεις που θα εκτιμηθούν με τη μέθοδο του αντιπαραδείγματος. 

6.6 Διαδικασία HELPDESK των δεικτών 

Η λειτουργία του HELPDESK έχει σα στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρησιμοποιούν δείκτες που περιλαμβάνονται 
σε ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών. 

Το πεδίο εφαρμογής του HELPDESK δεικτών αφορά τα θέματα των δεικτών των Ε.Π. και 
χρησιμοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της κάθε ΔΑ του αντίστοιχου Ε.Π., από τα στελέχη 
της Μονάδας Β΄ «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ , τα στελέχη της Μονάδας Γ΄ της 
ΕΥΣΕΚΤ και από τα αρμόδια στελέχη της ΕΥ ΟΠΣ. 

Στόχος της λειτουργίας του HELPDESK δεικτών, αποτελεί η παροχή υποστήριξης στις ΔΑ σε 
θέματα ορθής χρήσης και μέτρησης των δεικτών με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των ΕΔΕΤ 
καθώς και ο έλεγχος του πυρήνα δεικτών του ΟΠΣ. Η διαδικασία του Helpdesk  δεν στοχεύει 
στον έλεγχο των προσκλήσεων και της επιλεξιμότητας των δράσεων που προσδιορίζονται 
σε αυτή, καθώς αυτά αποτελούν  αρμοδιότητες της ΔΑ του κάθε Ε.Π. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα Helpdesk δεικτών χρησιμοποιείται με τη μορφή αιτήματος το 
οποίο μπορεί να υποβάλλεται από την ΔΑ του  Ε.Π στο επίπεδο: 

1. Της Πρόσκλησης 

2. Του Τεχνικού Δελτίου Πράξης  

3. Του Δελτίου Επίτευξης Δείκτη 

4. Της άντλησης των δεδομένων για τους δείκτες αποτελέσματος 

5. Της αξιολόγησης της προόδου της πράξης  

Κατά την έκδοση της Πρόσκλησης, τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας 
του Helpdesk αφορούν : 

1. Ανάγκη έκδοσης Πρόσκλησης χωρίς συνεισφορά σε επιχειρησιακό δείκτη του Ε.Π. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγκριση της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ. 

2. Ανάγκη για εισαγωγή νέων  δεικτών εκροής και αποτελέσματος στον «πυρήνα» του 
ΟΠΣ στην περίπτωση  που η πράξη/εις που προκηρύσσονται μέσω της πρόσκλησης 
δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες επιχειρησιακούς  δείκτες.   
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3. Ανάγκη για εισαγωγή νέων δεικτών παρακολούθησης των πράξεων εφόσον η  
ΔΑ/ΕΦ το κρίνει σκόπιμο.   

4. Θέματα που αφορούν τους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ για φορείς (C020 - C023).  

Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται από τα αρμόδια στελέχη των ΔΑ των Ε.Π. τα οποία έχουν 
εξασφαλίσει username και password εισόδου στην εφαρμογή του HELPDESK. Τα αιτήματα 
που αφορούν τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
κατευθύνονται στην ΕΥΣΣΑ ενώ αυτά που συγχρηματοδοτούνται από το  ΕΚΤ στην ΕΥΣΕΚΤ, 
διαμέσου του ΟΠΣ. 

Στη συνέχεια το ΟΠΣ διαβιβάζει το ερώτημα προς τον υπεύθυνο του Helpdesk της 
ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και αυτός προωθεί το ερώτημα στο χειριστή για σύνταξη σχεδίου απάντησης 
ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση μέσω email. Οι αρμόδιοι χειριστές έχουν εξασφαλίσει 
username /password εισόδου στην εφαρμογή.  

Κάθε χειριστής της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης  απαντήσεων για το Ε.Π. 
αρμοδιότητός του, ενώ σε οριζόντια θέματα (πχ ομογενοποίηση δεικτών) συνεργάζεται με 
τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Μονάδας της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ. 

Κατά τη σύνταξη σχεδίου απάντησης ο χειριστής πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω: 

- Τις προβλέψεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δεικτών 2014 – 
2020. 

- Να ελέγχει τις σχετικές αναφορές του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

- Να ελέγχει τις σχετικές αναφορές του εγγράφου εξειδίκευσης του σχετικού Ε.Π. 

- Να ελέγχει άλλα σχετικά ερωτήματα  των ΔΑ και τις απαντήσεις της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η κοινή προσέγγιση και το πλαίσιο των απαντήσεών 
οριζόντια στα Ε.Π. 

- Να λαμβάνει υπόψη του τις οριζόντιες οδηγίες που έχουν δοθεί από την 
ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ. 

Όλες οι απαντήσεις με οριζόντια εφαρμογή στα Ε.Π. μπορούν να χαρακτηρίζονται 
ως  «FAQ» στην εφαρμογή του HELPDESK ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης όλων 
των ερωτημάτων που έχουν τεθεί καθώς και των απαντήσεων που έχουν δοθεί από όλους 
τους χειριστές των Ε.Π. 

Το τελικό σχέδιο της απάντησης ελέγχεται – επιβεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο HELPDESK 
της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και προωθείται μέσω της ΕΥ ΟΠΣ στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή που 
υπέβαλε το αίτημα. Τα ερωτήματα δεικτών του ΕΚΤ που απαντώνται από την ΕΥΣΕΚΤ, 
κοινοποιούνται στην ΕΥΣΣΑ ως αρμόδιας υπηρεσίας για την εφαρμογή του Ενιαίου 
Συστήματος Παρακολούθησης των Δεικτών 2014 – 2020.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HELPDESK ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ.Α. 
ΕΠ

ΟΠΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ HELP DESK ΕΥΣΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β’ ΕΥΣΣΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΥΣΣΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ HELP DESK 

ΕΥΣΕΚΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΥΣΕΚΤ

Δημιουργία 
αιτήματος HELP 

DESK

Τέλος Παραλαβή απάντησης 
αιτήματος HELP DESK

Υποβολή  HELP 
DESK Στο ΟΠΣ

Παραλαβή 
απάντησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ HELP DESK ΟΠΣ

Παραλαβή αιτήματος HELP 
DESK

Επεξεργασία και 
κατηγοριοποίηση αιτήματος

Αίτημα σχετικό με 
τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ

Υποβολή HELP DESK 
Αιτήματος στην ΕΥΣΣΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αίτημα σχετικό με 
Ταμείο ΕΚΤ

Υποβολή αιτήματος 
στην ΕΥΣΕΚΤ

Αποστολή απάντησης σε 
χρήστη

Παραλαβή αιτήματος HELP 
DESK

Επεξεργασία και 
κατηγοριοποίηση αιτήματος

Προώθηση σε Προϊστάμενο 
Μονάδας Β’ 

Παραλαβή αιτήματος 
Χρέωση σε αρμόδιο 

Χειριστή

Παρακολούθηση 
διαχείρισης και απάντησης 

αιτήματος HELP DESK

Διερεύνηση αιτήματος  

Επίλυση θεμάτων και 
δημιουργία απάντησης 

αιτήματος

Αποστολή απάντησης σε 
Υπεύθυνο HELP DESK ΕΥΣΣΑ

Παραλαβή απάντησης 
αιτήματος HELP DESK

Αποστολή  απάντησης 
αιτήματος HELP DESK στο 

ΟΠΣ

Κοινοποίηση απαντήσεων 
αιτημάτων  HELP DESK από 

ΕΥΣΕΚΤ

Παραλαβή αιτήματος HELP 
DESK

Επεξεργασία και 
κατηγοριοποίηση αιτήματος

Προώθηση αιτήματος σε 
αρμόδιο Χειριστή

Παραλαβή απάντησης 
αιτήματος HELP DESK

Αποστολή  απάντησης 
αιτήματος HELP DESK στο 

ΟΠΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διερεύνηση αιτήματος  

Επίλυση θεμάτων και 
δημιουργία απάντησης 

αιτήματος

Αποστολή απάντησης σε 
Υπεύθυνο HELP DESK 

ΕΥΣΕΚΤ
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7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  

7.1 Μηχανισμός εξασφάλισης ποιότητας δεδομένων και στατιστικής επικύρωσης στα 
Προγράμματα 2014 – 2020 (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΤΣ) 

Ο μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδομένων 
στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, 
στοχεύει στην αξιοπιστία των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών 
πληροφοριών.  

Ποιότητα δεδομένων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 
σημαίνει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 2ου 
κριτηρίου της Γενικής αιρεσιμότητας 7 για τους δείκτες αποτελέσματος και συγκεκριμένα 
σε σχέση με τα παρακάτω στοιχεία : 

1. η πηγή δεδομένων (φορέας, οντότητα από όπου θα συλλέγονται τα στοιχεία για 
κάθε δείκτη) 

2. η φύση και το περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται  
3. η μορφή και η θέση της αποθήκευσης των δεδομένων 
4. η επεξεργασία δεδομένων  

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τις παρακάτω 
ενέργειες και στοιχεία και αποτυπώνεται σχηματικά στο σχεδιάγραμμα κατωτέρω  

Τα κύρια σημεία του προτεινόμενου μηχανισμού είναι : 

1. Κατάρτιση Μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού και της ΕΛΣΤΑΤ με στόχο την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην 
κάλυψη των απαιτήσεων των κριτηρίων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 και τη συνδρομή 
τους με κατάλληλα δεδομένα, δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναλαμβάνει κάθε δέουσα 
επικύρωση και έλεγχο των διαβιβαζόμενων δεδομένων, όσον αφορά στη συμμόρφωση 
προς καθορισμένη μεθοδολογία, ταξινομήσεις και πρότυπα, καθώς και στη συνολική 
ποιότητα και συνέπεια των δεδομένων.  

Το μνημόνιο υπεγράφη στις 18.2.2016 μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.espa.gr/el/Pages/staticDeiktes.aspx 

2. Επεξεργασία και έλεγχος ορισμών και μεθοδολογιών δεικτών που χρησιμοποιούνται 
από διοικητικές πηγές και μητρώα με τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, 
των Διαχειριστικών Αρχών και των διοικητικών πηγών δεδομένων και με στόχο τη 
διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη συλλογή 
«ομοιόμορφων» δεδομένων με βάση εναρμονισμένες, κατάλληλες και ακριβείς  
μεθοδολογίες. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα  σχεδιασμού των δεδομένων των 
διοικητικών πηγών, προκειμένου αυτά να καταστούν καταλληλότερα για τους  
στατιστικούς σκοπούς των Ε.Π. 2014 – 2020, καθώς στην περίπτωση που οι στατιστικές 
βασίζονται σε δεδομένα από διοικητικές πηγές, οι ορισμοί και οι έννοιες που 
χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς δεν προσεγγίζουν πάντα τους ορισμούς και 
τις έννοιες που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς των Προγραμμάτων. 

3. Συμπλήρωση ηλεκτρονικά του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (Δ.Τ.Δ) κάθε δείκτη στο ΟΠΣ 
από τους φορείς που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και απολογισμού του δείκτη 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ανεξαρτήτως από το γεγονός αν είναι υπεύθυνοι για 
τη συγκέντρωση των   πρωτογενών δεδομένων που τροφοδοτούν τις τιμές του δείκτη. 
Οι φορείς αυτοί ενδεικτικά είναι: Διαχειριστικές Αρχές, υπηρεσίες που αποτελούν 
διοικητικές πηγές δεδομένων, φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, 
Δικαιούχοι, επιτελικές δομές Υπουργείων και Περιφερειών, συντονιστικές Υπηρεσίες 
του ΕΣΠΑ.   
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4. Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας της ΕΑΣ με διοικητικές πηγές δεδομένων και 
μητρώων με στόχο την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην κάλυψη των 
απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 με τη δέσμευση για αποστολή και διαβίβαση 
δεδομένων με στόχο τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 2014 - 2020. Η ενέργεια αυτή προϋποθέτει τη 
συνεργασία της ΕΑΣ με τις διοικητικές πηγές έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
των δεδομένων στη βάση των απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7.  

5. Η οριστικοποίηση και επικύρωση των Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη αποτελεί βασικό 
σημείο του μηχανισμού και γίνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές σε συνεργασία με την 
ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων σε συνέχεια της επεξεργασίας και 
του ελέγχου των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα .  

6. Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και μεθοδολογίας (κοινοί 
δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ). Η ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο 
της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΣΑ και 
ΕΥΣΕΚΤ) και της ΕΛΣΤΑΤ.   

7. Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και μεθοδολογίας (ΕΤΠΑ). 
Σημείο αναφοράς για την ενέργεια αυτή αποτελεί το Πλάνο Αξιολόγησης και οι ανάγκες 
που προκύπτουν από αυτό. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται η συνεργασία των 
Διαχειριστικών Αρχών και της ΕΥΣΣΑ καθώς και να τεκμηριώνεται άρτια ο σχεδιασμός 
των ερευνών, η επιλογή των δειγμάτων και η μέθοδος εκτίμησης.  

8. Έλεγχος, επανεξέταση και αναθεώρηση δεδομένων δεικτών αποτελέσματος ως προς 
τις πηγές, τις μεθοδολογίες και τις εκτιμήσεις με γνώμονα τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία της ροής των στοιχείων από τις Διαχειριστικές Αρχές σε συνεργασία με την 
ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων με την ανάληψη κατάλληλών 
διορθωτικών ενεργειών έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής δεδομένων των δεικτών των Προγραμμάτων 2014 – 2020.  

9. Δημοσιοποίηση δεδομένων και μεθοδολογιών για τους δείκτες αποτελέσματος από 
τις συντονιστικές υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, Μονάδα Β΄ και ΕΥΣΕΚΤ) με στόχο τη συστηματική 
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες, 
τις πηγές των δεδομένων, τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων και τα λοιπά στοιχεία 
που αφορούν τη στατιστική επικύρωση των δεδομένων.  
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Μνημόνιο/συμφωνία  συνεργασίας της ΕΑΣ  

με την ΕΛΣΤΑΤ 

Επεξεργασία και έλεγχος ορισμών και μεθοδολογιών δεικτών που 
χρησιμοποιούνται από διοικητικές πηγές και μητρώα  

Συμπλήρωση ηλεκτρονικά Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη στο ΟΠΣ 

Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας της ΕΑΣ με διοικητικές πηγές 
δεδομένων και μητρώα 

Οριστικοποίηση και επικύρωση Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη  

Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και 
μεθοδολογίας (ΕΚΤ) 

Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και 
μεθοδολογίας (ΕΤΠΑ) 

Έλεγχος, επανεξέταση και αναθεώρηση δεδομένων δεικτών 
αποτελέσματος (πηγών, μεθοδολογιών, εκτιμήσεων) 

Δημοσιοποίηση δεδομένων και μεθοδολογιών για τους δείκτες 
αποτελέσματος   
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7.2 Πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (Δ.Τ.Δ.) 

Προκειμένου να είναι σαφής η μεθοδολογία μέτρησης και ο ορισμός του κάθε δείκτη, 
συμπληρώνεται Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη. Κάθε Δελτίο συμπληρώνεται και αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο  ΟΠΣ ΕΣΠΑ υποχρεωτικά για όλους τους δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ (για 
κάθε κωδικό δείκτη), και για κάθε νέο δείκτη συμπληρώνεται με τη διαδικασία του 
helpdesk. Για τους κοινούς δείκτες το δελτίο συμπληρώνεται από την ΕΥΣΣΑ-ΕΥΣΕΚΤ. Το ΔΤΔ 
συμπληρώνεται και για το χρηματοοικονομικό δείκτη πλαισίου επίδοσης και τα βασικά 
στάδια εφαρμογής. Διαδικασία τροποποίησης γίνεται επίσης μέσω του helpdesk (βλ. 
ενότητα 5.6 ανωτέρω). Κάθε δελτίο είναι διαθέσιμο στο ΟΠΣ σε προβολή στους 
Δικαιούχους και σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις μετρήσεις καθ’ όλες τις 
διαδικασίες συμπλήρωσης και παρακολούθησης δεικτών (ένταξη ΤΔΠ, Δελτίο εισόδου 
συμμετέχοντα ΕΚΤ κλπ). Ακολουθεί το πρότυπο του δελτίου. Σημειώνεται ότι τα σημεία των 
πεδίων του δελτίου με πλάγια γραφή αντιστοιχούν ευθέως σε ορισμένες από τις απαιτήσεις 
για την εκπλήρωση της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7. 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ  (INDICATOR FICHE) 

    [ΕΚΔΟΣΗ 2, ΦΕΒ 2016] 
  ΜΕΤΡΗΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

1 
ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΙΚΤΗ  ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

SFC2014 
  

2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (SFC2014)   

3 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ [COMMON 

INDICATORS] 
  

4 

ΟΡΙΣΜΟΣ , ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

(DEFINITION & DATA PROCESSING, CALCULATION 

METHODOLOGY)  

  

      

5 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ 

Η/ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ 
  

6 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ  ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ [UNIT COST] 
  

7 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Δ.ΑΡΧΗ.   

9 

ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(DATA SOURCE. BODY RESPONSIBLE FOR 

COLLECTING STATISTICAL DATA) 

  

10 

ΠΗΓΗ  - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΘΕΣΗ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ] 

  

11 
ΠΗΓΗ - WEBLINK ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΧ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 
  

12 
ΑΘΡΟΙΣΗ  

(AGGREGATION) 
  

13 ΕΠΙΤΡΕΠΟΠΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ   

14 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

(PUBLICATION-PUBLIC AVAILABILITY) 

  

15 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΑΝ ΑΦΟΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ   
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2472/1997 [ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤ-ΠΑΝ]   

(PROVISIONS FOR DATA PROTECTION) 

16 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(DATA STORAGE) 
  

17 
ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) 
  

      

  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ)  

18 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(RESPONSIVENESS TO POLICY) 

 

  

  

  [ΣΧΟΛΙΑ]   

19 

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

(CLARITY OF NORMATIVE INTERPRETATION) 

 

  

  

  [ΣΧΟΛΙΑ]   

20 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  

(STATISTICAL VALIDATION) 
  

21 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  

(ROBUSTENESS) 
  

22 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(TIMELY COLLECTION OF DATA) 
  

      

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
23 ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ   

24 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ    

25 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ/ΜΗ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ   

26 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ   

27 ΤΑΜΕΙΟ   

28 

ΚΩΔΙΚΟΣ [SFC21014] TOY ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΕΚΤ/ΠΑΝ) 

  

29 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   

30 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ   

31 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ 
  

32 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ  

ΔΕΙΚΤΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΙΚΤΗ  
  

33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ   

34 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΑΞΗΣ 
  

35 ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ   

36 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟ/ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  
  

37 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΠΧ ΠΙΝΑΚΕΣ , 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΚΛΠ) 
  

38 
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

[Δ.ΑΡΧΗ Η ΑΛΛΟ] ΣΤΗΝ ΕΑΣ 
  

39 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
  

40 ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ   
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41 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ   

42 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

 

 

 

 

43 ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ Ε.Π.   

 

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΩΝ 

1 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ] 

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΟΠΣ 

2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014 [ΠΕΔΙΟ:"ΔΕΙΚΤΗΣ", ΠΙΝΑΚΕΣ 3,4,5] 

3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ [COMMON INDICATORS] 

4 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. 

ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 

ΤΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΤΟΥ ΕΚΤ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΥΣΕΚΤ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ. 

ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ [ΠΕΔΙΟ 37] 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΒΑΣΕΙ  ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΑ. 

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤ’ΑΡΧΗΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. [ΑΡΧΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] 

  
 

5 
[ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ 'PHASING' H ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013] 

6 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ=  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ  ΔΙΑ   ΣΤΟΧΟ 

ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ [ΣΕ ΕΠ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΞΟΝΑ] 

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ 

7 (ΠΧ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ, ΕΥΡΩ, ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΑΤΟΜΑ, ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ) 

8 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.  

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Η ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ, Η Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΤΟ ΕΤΟΣ /ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

9 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ α. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ SFC2014 ΚΑΙ Β. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΕΚΤΟΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ] ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (TRACEABLE INFORMATION) , ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΔΑ ΚΑΙ ΕΑΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΑΦΩΣ ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

10 ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 

11 ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

12 

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠ. 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΕΆΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑ Η ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ 

13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  [ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΙΜΕΣ] 

14 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ/ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  [ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟ WEBLINK ΤΗΣ Δ.Α.].  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 10  ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ 11 

15 
[ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤ-ΠΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

16 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ('ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, 'ΠΚΣΕ') . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Η ΠΚΣΕ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ. 

17 
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΧ ΕΘΝΙΚΟ, ΝUTS2,NUST3) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ TΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ. 

18 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  

  

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΕΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ (Η ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΡΟΕΣ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 

19 [ΝΑΙ/ΌΧΙ/ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ] 

  

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΑΝ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ Η ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, ΔΗΛ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ  ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕ 

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΟΧΙ. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΥΞΗΣΗ Η 

ΜΕΙΩΣΗ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΝΟΪΚΟ Η ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑ 

20 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  

21 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΧ ΕΚΤ) 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ :ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΡΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΛ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ).  

22 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΆΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠ) 

23 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥ ΟΠΣ 

24 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  

26 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΠΧ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ )  

27 [ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΚΤ/ΠΑΝ, ΕΤΘΑ] 

28 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ/ΠΑΝ 

29 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 

31 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΥ ΟΠΣ/ΕΑΣ. (συμπληρώνεται για αυτόματα υπολογιζόμενους δείκτες από μεγέθη του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, πχ δείκτης  πλαισίου 

επίδοσης / βασικά στάδια εφαρμογής) 

32 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ/ΕΑΣ 

33 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ/ΕΑΣ 

34 [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

35 ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

36 [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

39 ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΛ, EMAIL. 

40 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

41 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

42 [ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΑ ΑΡΧΗΣ  , ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΠ] 

43 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ  SFC2014 

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   

   - ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2013  

   - ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΚΤ,ΠΑΝ. ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΔΕΙΚΤΗ (ΠΧ Τ1304) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 

   - ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ 'ΠΥΡΗΝΑ' ΤΟΥ  ΟΠΣ ΕΣΠΑ    

   - ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΚΆΘΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΤΑΙ ΜΕ  ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ [RECORDS /OP TABLES 3,4,5,6 SFC2014) 

ΜΕ ΤΙΣ  ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ , ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. 

  

   -  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Η συμπλήρωση των ΔΤΔ με βάση το πρότυπο έγινε αρχικά από την κάθε Δ.Α. κατά το 
2016 στο κάθε Ε.Π. αρμοδιότητάς της για τους δείκτες αποτελέσματος. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλά σημεία της αιρεσιμότητας 7 απαιτούνται να εφαρμόζονται για κάθε 
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δείκτη ξεχωριστά (‘’for each indicator…’’), για κάθε κωδικό δείκτη ενός ΕΠ ή ΠΕΠ 
συμπληρώνεται και διακριτό δελτίο.  

Τα ΔΤΔ που αφορούν στους κοινούς δείκτες (common indicators) συμπληρώνονται ως 
πρότυπο από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ/Β και ΕΥΣΕΚΤ/Γ). 

Η 2η ενότητα του ΔΤΔ αναφέρεται στα κριτήρια ποιότητας δεικτών της γενικής 
αιρεσιμότητας 7.   

Για τους δείκτες του ΕΚΤ, και ειδικότερα για τους δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ που 
μετρώνται με αντιπροσωπευτικά δείγματα, η στατιστική επικύρωση γίνεται με συντονισμό 
της ΕΥΣΕΚΤ/Γ’ «Μονάδα Αξιολόγησης».  

Σύμφωνα με τη δέσμευση του Μνημονίου Συνεργασίας, τα αρχικά σχέδια των 
συμπληρωμένων δελτίων αποστέλλονται από την ΕΑΣ στην ΕΛΣΤΑΤ για έλεγχο, σχολιασμό 
και επικύρωσή τους και στην συνέχεια οι Δ.Α. τα  εισάγουν στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, σε συνεργασία  
με την ΕΑΣ και την ΕΥΟΠΣ.  

Υπογραμμίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία είναι δυναμική και  δίνεται η δυνατότητα 
συνεχούς συμπλήρωσης ελλείψεων, διορθώσεων, σε συνεργασία με την ΕΑΣ, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Πρακολούθησης των δεικτών του ΕΣΠΑ. 

Έως το Δεκέμβριο του 2016 έχουν αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Συντονισμού τα δελτία 
ταυτότητας δεικτών (ms excel) που αποτυπώνονται στην κατανομή του κατωτέρω πίνακα. 
Συμπληρωματικά, ο πίνακας περιλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό (ID) δεικτών που έχει 
ορισθεί στα εγκεκριμένα Ε.Π. 2014-2020 (ΕΤΠΑ,ΕΚΤ,ΤΣ,ΠΑΝ). Σημειώνεται ότι τα δελτία των 
κοινών δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ καταρτίζονται σε πρώτη φάση από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 -  Δελτία ταυτότητας δεικτών που έχουν αποσταλεί στην ΕΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ Δ.Α. ΣΕ 
ΕΥΣΣΑ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΑΡ. ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ε.Π. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ* 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΠΑ /ΤΑΜ. 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΤ/ΠΑΝ ΑΡ. (IDs) δεικτών ΕΤΠΑ 
 (ΚΑΙ ΤΑΜ. ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ) 

AΡ. (IDs) ΔΕΙΚΤΩΝ  ΕΚΤ (ΚΑΙ 
ΠΑΝ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΔΒΜ) 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία  
 

-17 Αποτελέσματος , 
 
-29 Εκροών (17 κοινοί, 
12 ειδικοί) 
 (3 δελτία  ΤΒ έχουν 
συμπληρωθεί κοινά για 
ΕΚΤ/ ΕΤΠΑ) 
 
+2 εκροών νέοι για 
προσθήκη στο ΕΠ 
 

-5 αποτελέσματος,  
 
-12 εκροών (3 δελτία  
ΤΒ έχουν 
συμπληρωθεί κοινά 
ΕΚΤ/ ΕΤΠΑ) 
 
+1 νέος  για 
προσθήκη στο ΕΠ 
 

-17 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-29 εκροών (17 κοινοί, 12 
ειδικοί) 
 
 

-5 αποτελέσματος (2 κοινοί, 
3 ειδικοί), 
 
-12 εκροών  (4 κοινοί,8 
ειδικοί) 
 
 

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη  
 
 

-23 ειδικοί 
αποτελέσματος ΕΤΠΑ 
και ΤΣ (εκκρεμούν οι 
δείκτες ΤΒ), 
 
-30 εκροών (16 
κοινοί,14 ειδικοί) 
(εκκρεμούν οι δείκτες 
ΤΒ) 
 
+πρόταση  2 νέων  για 
προσθήκη στο ΕΠ 

[δεν απαιτείται] -16 ειδικοί 
αποτελέσματος ΕΤΠΑ 
-28 ειδικοί 
αποτελέσματος ΤΣ 
 
-34 εκροών (16 κοινοί, 18 
ειδικοί) 

  - 

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 

[δεν απαιτείται] -12 κοινοί 
αποτελέσματος  ΠΑΝ 
και  
 
-9 αποτελέσματος 
ΕΚΤ (2 κοινοί, 7 
ειδικοί) 

  - -12 κοινοί αποτελέσματος 
ΠΑΝ 
 
-20  αποτελέσματος ΕΚΤ (2 
κοινοί,18 ειδικοί), 
 
-29 εκροών ΕΚΤ 

ΕΠ Μεταρρύθμιση -4 ειδικοί -11 ειδικοί -4 ειδικοί αποτελέσματος, -11 ειδικοί αποτελέσματος, 
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Δημόσιου Τομέα 
 

αποτελέσματος, 
 
-11 ειδικοί εκροών  

αποτελέσματος, 
 
-24 ειδικοί εκροών  

 
-11 ειδικοί εκροών 

-24 ειδικοί εκροών 

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια   -7 ειδικοί αποτελέσματος, 
 
-8 ειδικοί εκροών 

-8 ειδικοί αποτελέσματος, 
 
-8 ειδικοί εκροών 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας -Θράκης 

-20 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
+ 2 νέοι εκροών ΕΤΠΑ  
για προσθήκη στο ΕΠ 

 -20 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-36 εκροών (21 κοινοί,15 
ειδικοί) 

-6 ειδικοί αποτελέσματος, 
 
-11 εκροών (3 κοινοί, 8 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας -24 ειδικοί 
αποτελέσματος  
(Ο Τ1309 έχει 
υποβληθεί στο αρχείο 
εκροών ενώ είναι 
αποτελέσματος, δεν 
προσμετράται εδώ), 
 
-27 εκροών (22 κοινοί, 
5 ειδικοί) 
(Έχουν συμπληρωθεί 2 
δελτία CO01, το ένα  
για  έργα κοινωνικών 
επιχειρήσεων της 
επ.πρ. 9α) 

 -24 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-26 εκροών (21 κοινοί, 5 
ειδικοί) 

-10 ειδικοί αποτελέσματος, 
 
-8 εκροών (3 κοινοί, 3 
ειδικοί) 
 
 
 

ΠΕΠ Θεσσαλίας -18 ειδικοί 
αποτελέσματος 

 -27 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-34 εκροών (26 κοινοί, 8 
ειδικοί) 

-5 αποτελέσματος (4 κοινοί, 
1 ειδικός), 
 
-8 εκροών (6 κοινοί, 2 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Ηπείρου  -22 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-12 ειδικοί εκροών 
(εκκρεμούν οι κοινοί) 

4 εκροών (Τ.Β.) -22 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-33 εκροών (21 κοινοί, 12 
ειδικοί) 

-8 αποτελέσματος (1 κοινός, 
7 ειδικοί), 
 
-15 εκροών (4 κοινοί, 11 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας -23 ειδικοί 
αποτελέσματος 

-6 ειδικούς 
αποτελέσματος 

-23 ειδικοί 
αποτελέσματος 
 
-35 εκροών (23 κοινοί, 12 
ειδικοί) 

-9 αποτελέσματος (3 κοινοί, 
6 ειδικοί) 
 
-12 εκροών (5 κοινοί, 4 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
 

-17 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-33 εκροών (23 κοινοί, 
10 ειδικοί) 
(εκκρεμούν οι εκροές  
ΤΒ) 

-4 αποτελέσματος (1 
κοινός, 3 ειδικοί),  
 
-6 εκροών (3 κοινοί, 
3 ειδικοί) 

-17 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-39 εκροών (23 κοινοί, 16 
ειδικοί) 

-4 αποτελέσματος 
(1 κοινός, 3 ειδικοί), 
 
-6 εκροών (3 κοινοί, 3 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας   -22 ειδικοί 
αποτελέσματος 
 
-35 εκροών (18 κοινοί, , 
17 ειδικοί) 

-7 αποτελέσματος (1 κοινός, 
6 ειδικοί) 
 
-13 εκροών (6 κοινοί,  7 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Πελοποννήσου -24 ειδικοί 
αποτελέσματος  

 -24 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-31 εκροών (22 κοινοί, 9 
ειδικοί) 

-7 αποτελέσματος (4 κοινοί, 
3 ειδικοί) 
 
-11 εκροών (7 κοινοί, 4 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Ιονίων  Νήσων -20 ειδικοί 
αποτελέσματος 

 -20 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-35 εκροών (21 κοινοί, 14 
ειδικοί) 

-9 αποτελέσματος (4 κοινοί, 
5 ειδικοί), 
 
-16 εκροών (5 κοινοί, 12 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου -22 ειδικοί 
αποτελέσματος 

 -22 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-28 εκροών (22 κοινοί, 6 

-7 αποτελέσματος (4 κοινοί, 
3 ειδικοί) 
 
-11 εκροών (7 κοινοί, 4 
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Τα πεδία του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη διακρίνονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ ανάλογα με τα 
στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν και τις ανάγκες του ΟΠΣ σε πληροφοριακά 
και λειτουργικά. Τα λειτουργικά πεδία απαιτούνται για τεχνικούς λόγους προκειμένου 
καλυφθούν ανάγκες αναφορών και να είναι δυνατή η άθροιση των τιμών δεικτών σε 
οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο (επενδυτική προτεραιότητα, Άξονας Προτεραιότητας, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). Ως λειτουργικά πεδία ορίζονται τα ακόλουθα: 1,2, 3, 7, 8, 17, 
23, 24, 25, 27, 28, 31. Με την ολοκλήρωση της  ομογενοποίησης των δεικτών θα 
πορστεθούν στα λειτουργικά πεδία και τα πεδία 32, 34, 36, 40, 41. 

Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ έχει διαμορφωθεί σχετική λειτουργία (Ορισμός δείκτη ΟΠΣ  -Βοηθητικές 
Εργασίες) που συνδέεται με τα δελτία ταυτότητας (βλ. οθόνες ενδεικτικά κατωτέρω). Για 
κάθε δείκτη ΕΠ επισυνάπτεται μία φορά  το δελτίο ταυτότητας δείκτη και είναι διαθέσιμο 
κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ίδιος δείκτης σε οποιοδήποτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
– Άξονα Προταραιότητας  - Ταμείο - Κατηγορία Περιφέρειας - Ειδικό Στόχο.  

Για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, και Ταμείου Συνοχής τα δελτία ταυτότητας δεικτών 
αποστέλλονται από τις  ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΥΟΠΣ, επισυνάπτονται στο ΟΠΣ και είναι 
διαθέσιμα σε όλα τα ΕΠ. 

Για τους  νέους δείκτες (ομογενοποιημένους)   η επισύναψη γίνεται όμοια με τους κοινούς 
δείκτες. Για τους ειδικούς δείκτες ΕΠ η επισύναψη γίνεται από τις ΔΑ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 -  Δείκτες ΕΠ -  Επισύναψη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη-ΟΠΣ 

ειδικοί) ειδικοί) 

ΠΕΠ Κρήτης -19 ειδικοί 
αποτελέσματος 

 -19 ειδικοί 
αποτελέσματος, 
 
-29 εκροών (21 κοινοί, 7 
ειδικοί) 

-8 ειδικοί αποτελέσματος, 
 
-11 εκροών (4 κοινοί, 7 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Αττικής -20 ειδικοί 
αποτελέσματος 
(καλύπτονται όλοι 
εκτός τουΤ3265. Ο 
Τ3263 
συμπεριλαμβάνεται 2 
φορές στο υποβληθέν 
αρχείο.) 

 -21 ειδικοί 
αποτελέσματος 
 
-29 εκροών (22 κοινοί, 7 
ειδικοί) 

- 8 ειδικοί αποτελέσματος 
 
-7 εκροών (5 κοινοί, 2 
ειδικοί) 

ΠΕΠ Νοτίου  Αιγαίου -21 ειδικοί 
αποτελέσματος 

 -21 ειδικοί 
αποτελέσματος 
 
-30 εκροών (21 κοινοί, 9 
ειδικοί) 

-7 αποτελέσματος (4 κοινοί, 
3 ειδικοί) 
-12 εκροών (5 κοινοί, 7 
ειδικοί) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 -  Δείκτες ΕΠ / Επισύναψη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη-ΟΠΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Αξιολόγηση πηγών δεδομένων για τους δείκτες αποτελέσματος 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης των πηγών είναι να εκτιμηθεί από την ΕΥΣΣΑ/Β’ εάν 
πληρείται το κριτήριο της στατιστικής επικύρωσης (στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου 
δράσης εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7) για κάθε δείκτη 
αποτελέσματος των Ε.Π. και να διενεργηθεί πρόσθετος έλεγχος αξιοπιστίας και ποιότητας 
των δεικτών με πηγές εκτός EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ/φορέων του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος.  

Επιπλέον, η ανάλυση στοχεύει στη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη μηχανισμών 
παρακολούθησης μέσω των οποίων θα είναι περιοδικά διαθέσιμες στην ΕΑΣ και στις Δ.Α. οι 
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τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος και στην αξιολόγηση της δυνατότητας των Δ.Α. 
για υποβολή των  απαιτούμενων στοιχείων της προόδου των δεικτών αποτελέσματος για 
την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Ε.Π. και των Εκθέσεων προόδου του 
ΕΣΠΑ 2014 2020. Συμπληρωματικά, μέσω αυτής της διαδικασίας εντοπίζονται οι 
περιπτώσεις (σε συνεργασία με τις ΔΑ των ΕΠ) όπου απαιτείται να γίνουν τεχνικές 
διορθώσεις ή/και να δοθούν διευκρινίσεις επί των πηγών  των δεικτών αποτελέσματος οι 
οποίες θα εξεταστούν στο πλάίσιο αναθεώρησεων των Ε.Π. 

 

7.3.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης των πηγών 

Ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: 

 Η αξιολόγηση των πηγών διενεργείται με βάση τα στοιχεία των δεικτών των 
εγκεκριμένων Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση ανταλλαγής 
δεδομένων με την ΕΕ (sfc2014), τα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη που έχουν υποβληθεί 
από τις ΔΑ στην ΕΥΣΣΑ και με βάση τις διαπιστώσεις που έχει κάνει η ΕΥΣΣΑ και η 
ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν της επεξεργασίας των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών που έχουν 
υποβληθεί. 

 Αρχικά γίνεται μία ποιοτική κατάταξη των δεικτών αποτελέσματος σε 9 κατηγορίες, 
με βάση την πηγή που έχει δηλωθεί στο  εγκεκριμένο Ε.Π. (ή/και την πηγή που 
προκύπτει από το δελτίο ταυτότητας δείκτη εάν αυτή διαφοροποιείται), προκειμένου 
να εκτιμηθεί η δυνατότητα της στατιστικής τους επικύρωσης (βλ. ενότητα 7.1): 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΣΣ)  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕUROSTAT 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΗΓΩΝ  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ] (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΣΣ) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ACTION PLAN) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 ΑΣΑΦΗΣ ΠΗΓΗ 

 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

 Εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί στην ΕΥΣΣΑ το ΔΤΔ κάθε δείκτη. 

 Σε πηγές εκτός της EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ/αρχών και φορέων Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος (σύμφωνα με την παρ. 2, αρθρ. 5 ΚΑΝ. ΕΚ 223/2009) διενεργείται ένας 
πρόσθετος έλεγχος επικύρωσης-αξιοπιστίας και μία προκαταρτική εκτίμηση της 
ΕΥΣΣΑ εάν υφίσταται φορέας ή μηχανισμός περιοδικής παρακολούθησης, εάν 
μπορεί να παρέχεται ανιχνεύσιμη πληροφόρηση και εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
απαιτούνται αλλαγές στην πηγή ή/και στο δείκτη.  

 Για τους δείκτες αποτελέσματος των θεματικών στόχων 8, 9, 10 και 11 (κυρίως ΕΚΤ) 
δεν διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς αυτοί συνδέονται με πρόταση εκτεταμένων 
τεχνικών διορθώσεων στο πλαίσιο των Ε.Π. που εγκρίθηκαν το 12/2015. 

 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 
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 Διεξήχθη μία προκαταρκτική αξιολόγηση των πηγών από την ΕΥΣΣΑ με στοιχεία της 
βάσης δεδομένων sfc2014 (δηλ. των εγκεκριμένων Ε.Π. από την Ε.Ε.) και τα 
υποβληθέντα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται 
αναλυτικά στους κατωτέρω πίνακες, ανά δείκτη και θεματικό στόχο. 

 Στη συνέχεια, στο πλαίσιο εργασιών που προβλέπονται στο Μνημόνιο συνεργασίας 
ΕΑΣ/ΕΛΣΤΑΤ ζητείται σταδιακά για κάθε θεματικό στόχο συμπληρωματική εκτίμηση – 
σχολιασμός για κάθε πηγή/δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και διευκρινήσεις από τις 
ΔΑ όπου απαιτείται. 

 Αξιολογείται από την ΕΥΣΣΑ αν απαιτούνται διορθώσεις, προσαρμογές, ή και  
επικαιροποίηση των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών από τις Δ.Α. και εξετάζεται αν 
απαιτείται η τροποποίηση των πηγών των δεικτών αποτελέσματος. Οι προτάσεις 
αυτές αυτές ενσωματώνονται  στην αναθεώρηση των Ε.Π. 

 

7.3.2 Κυριότερα συμπεράσματα για τους θεματικούς στόχους (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ) 

 Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής έχουν υποβληθεί συνολικά 294 δελτία δεικτών 
αποτελέσματος στην ΕΥΣΣΑ σε μορφή ms excel (στοιχεία Δεκεμβρίου 2016). 

 Στους Θεματικούς Στόχους 1-7 (ΕΤΠΑ-Ταμείο Συνοχής) : 

 το 30% των κωδικών δεικτών αποτελέσματος προκύπτουν από τη Eurostat, 
την ΕΛΣΤΑΤ και φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,  

 το 43% πηγάζει από στοιχεία των φορέων της κεντρικής και περιφερειακής 
διοίκησης (διοικητικά δεδομένα), 

 οι λοιποί δείκτες έχουν ορισθεί με πηγές που ποσοτικοποιούνται με έρευνες 
(surveys), στοιχεία επιμελητηρίων, παρατηρητηρίων, συνδυασμό των 
προηγουμένων πηγών και στοιχεία των Δ.Α.  

 Το 8% περίπου εκτιμάται ότι έχει ασαφή πηγή, όπως αυτή έχει διατυπωθεί 
στους πίνακες δεικτών των ΕΠ (sfc2014).  

 Σε ¼ περίπου των δεικτών υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ήταν χρήσιμη κάποια 
τροποποίηση ή/και αποσαφήνιση της πηγής τους. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. στήλη παρατηρήσεων στους κατωτέρω πίνακες) 
διαπιστώθηκε ότι η πηγή ενός δείκτη που περιλαμβάνει ένα εγκεκριμένο Ε.Π. είναι 
διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο αρχικά υποβληθέν Δελτίο Ταυτότητας 
Δείκτη. 

 Σε πολλές περιπτώσεις της αρχικής αξιολόγησης δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί 
με ασφάλεια, σαφήνεια και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εάν υφίσταται ή όχι 
μηχανισμός παρακολούθησης δείκτη, και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί είτε 
γνωμοδότηση της ΕΛΣΤΑΤ, διευκρίνηση της κάθε Δ.Α. ή συνεργασία με την 
αναγραφόμενη πηγή (φορέα/υπηρεσία). Για τους Θ.Σ. 1-7 αυτό εκτιμάται ότι αφορά 
περίπου στο ¼ των δεικτών  αποτελέσματος. 

 Στο ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής οι κυριότερες πηγές όπου δεν είναι σαφές εάν διαθέτουν 
μηχανισμό περιοδικής παρακολούθησης ή/και δεν παρέχεται ανιχνεύσιμη 
πληροφόρηση είναι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, καθώς και υπηρεσίες των Δήμων και των 
Περιφερειών.  



78 
 

 Τα σημαντικότερα προβλήματα ύπαρξης/λειτουργίας μηχανισμών μέτρησης 
εντοπίζονται σε δείκτες των Θ.Σ. 4, 5 και 6, δηλαδή κυρίως σε στατιστικά δεοδμένα 
που αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο 
αυτό απαιτείται επιβεβαίωση της ύπαρξης μηχανισμών παρακολούθησης (π.χ. σε 
δείκτες λυμάτων, στερεών αποβλήτων κλπ) με βάση την αρχική αξιολόγηση. Σε δείκτες 
αποτελέσματος που αφορούν περιοχές του δικτύου Natura 2000, των Υδάτων, των 
στερεών αποβλήτων και των λυμάτων απαιτείται να αποσαφηνισθεί εάν  υπάρχουν 
μηχανισμοί παρακολούθησης από το ΥΠΕΝ και τους λοιπούς φορείς που έχουν ορισθεί 
ως πηγές (πχ ΦΟΔΣΑ, Δήμοι κλπ). Διαφορές στην αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών 
παρατηρούνται και σε ίδιο δείκτη αποτελέσματος (ίδια ονομασία) μεταξύ των Ε.Π. Οι 
λοιποί δείκτες των Θ.Σ. 4, 5 και 6 (διανυκτερεύσεις και επισκέψεις πολ. χώρων, 
ολοκληρωμένα αστικά) εκτιμάται ότι είναι μετρήσιμοι. Ορισμένες ασάφειες για την 
ύπαρξη μηχανισμών εντοπίζονται και στο θεματικό στόχο 7 (κυρίως δείκτες μέτρησης 
της χρονοαπόστασης στα ΠΕΠ). 

Με βάση την αξιολόγηση εντοπίζονται περιορισμένα λοιπά τεχνικά ζητήματα όπως: συχνά 
αναφέρεται λανθασμένα η ‘ΕΥΣΣΑ’ ‘η/και το ‘σύστημα παρακολούθησης’ ή η ‘Ετήσια 
έκθεση υλοποίησης’ ως  πρωτογενείς πηγές παροχής στατιστικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
απαιτείται αποσαφήνιση από τις Δ.Α. Εντοπίζονται περιπτώσεις όπου ως πηγή αναφέρεται 
η ΕΛΣΤΑΤ (και δίδεται η κατηγοριοποίηση ‘’στοιχεία που προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ και 
φορείς του ΕΛΣΣ’’), ωστόσο από την περιγραφή της μεθόδου μέτρησης διαφαίνεται ότι 
πρόκειται για δευτερογενή επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ από τη Δ.Α. (και 
κατηγοριοποίηση ‘’στοιχεία που προκύπτουν από συνδυασμό πηγών’’). Εντοπίζονται 
περιπτώσεις όπου η πηγή λανθασμένα αναφέρεται μόνο στην τιμή βάσης  του δείκτη (π.χ. 
‘αξιολογήσεις περιόδου 2007-2013’), και όχι στην πηγή από όπου θα προκύπτουν  οι τιμές 
προόδου έως το 2023. 

Η αξιολόγηση των πηγών των δεικτών αποτελέσματος σε επίπεδο θεματικού στόχου 
φαίνεται στο Παράρτημα 8  του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης δεικτών. 
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8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

8.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων         

Για την ανταπόκριση σε επιμέρους κανονιστικές απαιτήσεις και ανάγκες παρακολούθησης, 
οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης 
ομαδοποιούνται σε υποσυστήματα (και στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) με βάση επιμέρους λειτουργίες.  

Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται σταδιακά: 

 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Καν. ΕΕ 1303/2013,αρ.96) 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (CLLD,ITI,ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) , Καν. 
ΕΕ 1303/2013,άρθρα 33 , 36.4 CPR. 

 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (YEI), Καν. ΕΚΤ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (FEIs) Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και Κανονισμός 
821/2014 

 ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Καν. ΕΕ 1303/2013,άρθρο 101.h 

 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3), Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ, Καν. ΕΕ 
1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΗΣ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, 
Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα  ΧΙ 

Η παρακολούθηση στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με την σύγκριση του 
προγραμματικού επιπέδου με το επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης και της 
συνεισφοράς των υλοποιούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στα ανωτέρω 
υποσυστήματα και στους δείκτες (αποτελέσματος και εκροών) που έχουν ορισθεί στα ΕΠ. 

Τα επιμέρους υποσυστήματα αναπτύσσονται σταδιακά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από την ΕΥ ΟΠΣ (με 
νέα διακριτή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος), με τη συνεργασία της 
ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και με πρόταση των αρμόδιων κάθε φορά υπηρεσιών, στη βάση της 
ακόλουθης μεθοδολογίας: 

 Το υποσύστημα RIS3, (βλ. σχετική εισήγηση των Δ.Α. κατωτέρω)  αναπτύσσεται στο 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ με προσδιορισμό των δεικτών αποτελέσματος που είναι σχετικές με την 
κάθε στρατηγική (εθνική,περιφερειακή) καθώς και με καθορισμό της συνεισφοράς 
των σχετικών εκροών κάθε στρατηγικής στο οικείο ΕΠ/ΠΕΠ, με πρόταση κάθε φορά 
της αρμόδιας ΔΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ. 

 Το υποσύστημα δεικτών χρηματοδοτικών εργαλείων προσδιορίζεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
με πρόταση της ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ 
(λαμβάνοντας υπόψιν και τη σχετική εκ των προτέρων αξιολόγηση). 



80 
 

 Το υποσύστημα δεικτών τεχνικής βοήθειας προσδιορίζεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με 
πρόταση της αρμόδιας Μονάδας Τ.Β./ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ/Β και την 
ΕΥ ΟΠΣ. 

 Το υποσύστημα Πλαισίου Επιδόσεων (Π.Ε.) αναπτύσσεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με 
συνεργασία των ΔΑ με την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥ ΟΠΣ, με τον προσδιορισμό των 
εγγραφών Π.Ε. όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες των εγκεκριμένων Ε.Π. 

 Λοιπά υποσυστήματα που αφορούν περιφερειακές ή εθνικές πολιτικές και 
στρατηγικές αναπτύσσονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο με πρόταση των φορέων 
που έχουν προσδιορισθεί ως αρμόδιοι στις σχετικές θεματικές αιρεσιμότητες προς 
την ΕΥΣΣΑ. 

Στη βάση των υποσυστημάτων του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται σχετικές 
αναφορές (reports) από την ΕΥΟΠΣ για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δεικτών 
που έχουν πορσδιοριστεί σε αυτά. 

8.2 Ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης υποσυστημάτων παρακολούθησης 
στρατηγικών  

Στο πλαίσιο των θεματικών αιρεσιμοτήτων προβλέπεται η κατάρτιση στρατηγικών για τις 
οποίες απαιτείται η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης με τη δημιουργία 
κατάλληλων δεικτών11.  Η ενέργεια αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων που 
αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες των αιρεσιμοτήτων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020. Παρακάτω καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαμόρφωση των 
υποσυστημάτων. 
Ειδικότερα: 

 Κάθε δείκτης (ανεξαρτήτως είδους) η ποσοτικοποίηση του οποίου προτείνεται από 
τους αρμόδιους φορείς πολιτικής-στρατηγικών ανωτέρω (όπως αυτοί περιγράφονται 
στις σχετικές θεματικές αιρεσιμότητες) να γίνεται πρωτογενώς στο πλαίσιο του ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ, θα ακολουθεί υποχρεωτικά τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί στο Eνιαίο 
σύστημα παρακολούθησης δεικτών 2014 – 2020 (όπως περιγράφεται στα ανωτέρω 
κεφάλαια).  

 Με ευθύνη της ΕΥ ΟΠΣ , εκτός των ήδη ορισμένων δεικτών των ΕΠ στην sfc2014 δεν 
εντάσσονται νέοι δείκτες στον «πυρήνα» του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (και δεν χρησιμοποιούνται 
σε προσκλήσεις, εντάξεις ΤΔΠ και λοιπές διοικητικές διαδικασίες), χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ μέσω της διαδικασίας του helpdesk-ΟΠΣ, 
πριν οποιασδήποτε άλλης διοικητικής διαδικασίας. Η πρόταση εισαγωγής νέων 
δεικτών από την κάθε Δ.Α. θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας χρήσης τους, μέσω πλήρως συμπληρωμένου δελτίου ταυτότητας 
δείκτη. Για κάθε προτεινόμενο δείκτη συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Δελτίο 
Ταυτότητας με έγκριση και -επικύρωση από την ΕΥΣΣΑ (διαδικασία του helpdesk). 

 Το σύστημα παρακολούθησης που υιοθετεί ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της 
στρατηγικής που περιγράφεται στη θεματική αιρεσιμότητα θα πρέπει να προβλέπει 
ρυθμίσεις για την αποτύπωση της συνεισφοράς των ποσοτικών στόχων της 
στρατηγικής στους δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Συνεπώς 

                                                           
11

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ -RIS3, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΡΟΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ. 
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κάθε σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίμηση της 
συνεισφοράς της στρατηγικής στην επίτευξη των δεικτών των Ε.Π.  

Τέλος, απαιτείται να προσδιορίζονται οι εγγραφές των δεικτών αποτελέσματος των Ε.Π. 
που είναι σχετικές με την κάθε στρατηγική (άμεση συνάφεια). 

8.3 Υποσύστημα δεικτών στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)  

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θεματικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 1.1 του 
Παραρτήματος XI του Καν. ΕΕ 1303/2013 (‘’ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης ‘’) εκπονήθηκε σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης βασίζεται πρωτίστως στα υφιστάμενα 
συστήματα παρακολούθησης που λειτουργούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)12. 

Η βάση για την παρακολούθηση μιας στρατηγικής RIS3 είναι η λογική της παρέμβασης, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης της εκάστοτε στρατηγικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, σε κάθε στρατηγική RIS3 θα παρακολουθείται: 

 η πρόοδος των δεικτών αποτελέσματος σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες 
της στρατηγικής και 

 η πρόοδος των δεικτών εκροών σε σχέση με τις δράσεις που συνιστούν το μείγμα 
πολιτικής της στρατηγικής. 

Με δεδομένο ότι η εθνική στρατηγική RIS3 θα χρηματοδοτηθεί κατά βάση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ), ενώ οι περιφερειακές στρατηγικές RIS3 θα χρηματοδοτηθούν κατά βάση από τα 
αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το ΕΠΑνΕΚ, το σύστημα 
παρακολούθησης των στρατηγικών RIS3, θα περιλαμβάνει εκείνους τους δείκτες 
αποτελέσματος, που συναντώνται στα περισσότερα ΕΠ, καθώς είναι οι πλέον 
αντιπροσωπευτικοί δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των μεταβολών.  

Γενικά, οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής που αναφέρονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνδέονται με τις στρατηγικές RIS3, εκφράζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές από την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών. 

Γενικά, οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής που αναφέρονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνδέονται με τις στρατηγικές RIS3, εκφράζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές από την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών. 

Οι δείκτες αποτελέσματος των Ε.Π. είναι διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο και είναι 
υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ομογενοποιημένου συστήματος 
παρακολούθησης των στρατηγικών RIS3 (εθνικής και περιφερειακών), παράλληλα με 
δείκτες που ενδεχομένως έχουν προταθεί στις στρατηγικές RIS3. 

Επιπλέον, και προκειμένου να υπάρχει και μια σύγκριση των επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ, θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 και οι δείκτες του 
Innovation Union Scoreboard (IUS). Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται σε εκείνους που είναι 
διαθέσιμοι σε εθνικό και σε εκείνους που είναι διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο των στρατηγικών RIS3 των Περιφερειών θα παρακολουθούνται μόνο οι τελευταίοι, 
ενώ στο πλαίσιο της εθνικής RIS3 θα παρακολουθούνται όλοι. 

                                                           
12

 ΠΗΓΗ:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ RIS3 2014 – 2020, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ,ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ,ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 2016 
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Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος παρέχονται από τις πηγές που έχουν προσδιοριστεί ως 
αρμόδιοι φορείς συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, όπως προκύπτουν βάσει του 
πίνακα που ακολουθεί. 

Όσον αφορά στους δείκτες εκροών, οι πλέον κατάλληλοι δείκτες για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3 είναι οι σχετικοί κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών 
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, όπως αυτοί έχουν επιλεγεί από το εκάστοτε ΕΠ. Οι δείκτες αυτοί θα 
χρησιμοποιηθούν ως επί το πλείστον και για την μέτρηση των εκροών των έργων από άλλες 
πηγές χρηματοδότησης. 

Οι τιμές των δεικτών εκροών για τα έργα του ΕΣΠΑ αντλούνται από το ΟΠΣ. Για τις λοιπές 
πηγές χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας και καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, ο Φορέας Παρακολούθησης οφείλει να εξετάζει αρχικά τη συνάφειά 
των έργων με την εθνική ή περιφερειακή στρατηγική RIS3. Αν τα έργα αυτά 
ευθυγραμμίζονται με την αντίστοιχη στρατηγική, τότε αυτά δύναται να εντάσσονται στο 
σύστημα παρακολούθησης της RIS3.  

Οι εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης έργων RIS3 εκτός από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί να 
είναι έργα στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Αναπτυξιακού Νόμου, των ΣΔΙΤ, των 
προγραμμάτων LIFE, URBACT κ.α. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης, αξιοποιούνται τα 
στοιχεία που παρέχονται από τα ήδη υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης των 
εκάστοτε πηγών χρηματοδότησης.  

Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συνάφειας των έργων με την εκάστοτε στρατηγική RIS3, 
για τη συγκέντρωση  και παρακολούθηση όλων των δεικτών και για την κατάρτιση των 
εκθέσεων παρακολούθησης είναι οι Φορείς Παρακολούθησης των περιφερειακών RIS3 και 
η ΓΓΕΤ για την εθνική στρατηγική RIS3, όπως έχει οριστεί στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020. 

Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 

Ονομασία δείκτη Πηγή δείκτη 

Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων με 
καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασία (ως ποσοστό του ΑΕΠ ή του ΑΠΠ) 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης 
αξίας 

ΕΛ.ΣΤΑΤ  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών (Δείκτης 
απήχησης) 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Αριθμός πατεντών (PCT patents) Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 

Ένταση Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της παραπάνω ενότητας, βασικό στοιχείο της 
παρακολούθησης του υποσυστήματος αυτού είναι η εκτίμηση της συνεισφοράς 
προγραμματικών εκροών (planned outputs)  των στρατηγικών RIS3 στις εκτιμώμενες 
εκροές των Ε.Π. Ο πίνακας κατωτέρω, που διαμορφώθηκε με βάση τις εκτιμήσεις των Δ.Α. 
(2016), προσδιορίζει για κάθε Πρόγραμμα την προγραμματική συνεισφορά των RIS3 στις 
τιμές στόχου των δεικτών όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5 των εγκεκριμένων 
Ε.Π. Επιπλέον, σε επίπεδο πραγματικής υλοποίησης παρακολουθείται η συνεισφορά των 
εκροών (realized outputs) των RIS3 στις πραγματικές εκροές των ΕΠ.  

Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν την εκτίμηση των Δ.Α. αναφορικά με τους δείκτες των 
ΕΠ/ΠΕΠ που συνδέονται με τις 13 περιφερειακές και την Εθνική στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, αφορούν στις εγγραφές (records) των πινάκων 3, 4 και 5 των 
εγκεκριμένων Ε.Π. οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΔΑ παρουσιάζουν άμεση 
συνάφεια με τις RIS3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 -  Εγγραφές δεικτών αποτελέσματος των Ε.Π. 2014-2020 που συνδέονται με 
τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

ΕΠ ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ
Η 

ΚΩΔ. 
ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙ
Ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

TIMH 
ΣΤΟΧΟ
Σ 2023 
ΑΝΔΡΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ RIS 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1012 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δαπάνες Ε&Α 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του 
περιφερειακού ΑΕΠ 

    0,2 0,2 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1013 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κυλιόμενος μέσος 
αριθμός συμβάσεων 
μεταφοράς τεχνολογίας 
κάθε είδους που 
συνάφθηκαν μεταξύ 
δημόσιων ερευνητικών 
οργανισμών και 
επιχειρήσεων ανά 
τριετία. 

    75 75 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1014 2c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Φυσικά πρόσωπα που 
αλληλεπιδρούν 
επιγραμμικά με 
δημόσιες αρχές κατά 
τους τελευταίους 12 
μήνες. 

    0,5 50 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1015 3a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ποσοστό start-ups/νέων 
εταιρειών στους 
ενισχυόμενους κλάδους 
προς το σύνολο νέων 
επιχειρήσεων. 

    8 8 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1016 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 

    7373 7373 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1017 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αξία εξαγωγών     745 745 

Ανατολική 
Μακεδονία 
Θράκη 

Τ1035 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Πλήθος 
διανυκτερεύσεων 
αλλοδαπών τουριστών 
σε ξενοδοχεία. 

    750000 750000 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1639 8i ΕΚΤ λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

17 16 33 33 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1640 8v ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

0 0 139 139 

ΗΠΕΙΡΟΣ T1604 1a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Συμμετοχές 
ερευνητικών φορέων 
της Περιφέρειας σε 
εθνικά και διεθνή 
προγράμματα 
συνεργασίας Ε&Τα 

    10,6 10,6 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1605 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

    1440000 1440000 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1606 2b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία ΤΠΕ 

    86,9 86,9 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1607 2c ΕΤΠΑ Λιγότερο ΟΤΑ με δυνατότητα     30 30 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ
Η 

ΚΩΔ. 
ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙ
Ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

TIMH 
ΣΤΟΧΟ
Σ 2023 
ΑΝΔΡΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ RIS 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

απομακρυσμένης 
διαχείρισης και ελέγχου 
υποδομών και δικτύων 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1608 3a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ποσοστό επιχειρήσεων 
που ανέπτυξαν 
καινοτόμα προϊόντα και 
διαδικασίες 

    36 36 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1609 3b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

    274000000 120000000 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1610 3c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

    1000000000 600000 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1382 8iii EKT Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός νέων πολύ 
μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
που ιδρύονται 

    132 5 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1309 1a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις ανά Έτος 

    3800 3800 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1302 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δαπάνη Ε&Α του τομέα 
επιχειρήσεων 

    0,003 0,003 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1302 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δαπάνη Ε&Α του τομέα 
επιχειρήσεων 

    0,003 0,003 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1311 3a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αναλογία start-ups / 
νέων εταιρειών 
εντάσεως έρευνας και 
τεχνολογίας στους 
ενισχυόμενους κλάδους 
προς σύνολο νέων 
επιχειρήσεων 

    5,5 0,055 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1306 3c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Περιφερειακή 
Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ 
) 

    15433 15433 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Τ1308 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Εξαγωγές (εκτός 
πετρελαιοειδών) 

    5340 5340 

Κρήτη Τ3120 8iii ΕΚΤ μετάβαση Αριθμός μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα χρόνο 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

    70 70 

Κρήτη Τ3121 8v ΕΚΤ μετάβαση Επιχειρήσεις που 
βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα τους 

    220 220 

Κρήτη Τ3101 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Ιδιωτική Δαπάνη των 
επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ 
σε σχέση με το 
Περιφερειακό ΑΕΠ 

    0,13 0,13 

Κρήτη Τ3102 2b ΕΤΠΑ Μετάβαση Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ 

    280 280 

Κρήτη Τ3103 2c ΕΤΠΑ Μετάβαση Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, επί του 
συνολικού πληθυσμού 
ηλικίας 16-74 ετών 

    60 60 

Κρήτη Τ3104 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων 
(ποσοστό νέων 
επιχειρηματιών στο 
σύνολο του πληθυσμού 

    6,4 6,4 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ
Η 

ΚΩΔ. 
ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙ
Ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

TIMH 
ΣΤΟΧΟ
Σ 2023 
ΑΝΔΡΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ RIS 

της Περιφέρειας) 

Κρήτη Τ3105 3c ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό του κύκλου 
εργασιών των 
επιχειρήσεων στους 
τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 
στο σύνολο του ΑΕΠ της 
Περιφέρειας 

    43,4 43,4 

Κρήτη Τ3107 4f ΕΤΠΑ Μετάβαση Αριθμός των 
Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας - 
Πατέντες (patents) 

    7,8 7,8 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1401 1a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ερευνητικοί τομείς και 
κλάδοι που  
αναπτύσσονται στην 
Περιφέρεια 

    18 18 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1402 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

    0,12 0,12 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1403 2c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παρεχόμενες 
κατηγορίες υπηρεσιών 
ΤΠΕ από δημόσιους 
φορείς της 
Περιφέρειας. 

    5 5 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1406 3a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΑΠΑ σε κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας της 
Περιφέρειας 

    3600 3600 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1407 3c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 
Περιφέρειας 

    10100 10100 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1408 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αξία εξαγωγών     1185 1185 

Ιόνια Νησιά CR03 8i ΕΚΤ μετάβαση συμμετέχοντες που 
αποκτούν εξειδίκευση 
αμέσως μετά την 
αποχώρησή τους από 
την εργασία 

60 66 126  

Ιόνια Νησιά CR04 8iii ΕΚΤ μετάβαση συμμετέχοντες που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων, 
αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 

91 98 189  

Ιόνια Νησιά CR07 8v ΕΚΤ μετάβαση συμμετέχοντες που 
βρίσκονται σε καλύτερη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας έξι μήνες μετά 
τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

29 31 60  

Ιόνια Νησιά Τ2635 8v ΕΚΤ μετάβαση Επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

    9  

Ιόνια Νησιά Τ2637 9v ΕΚΤ μετάβαση Κοινωνικές επιχειρήσεις 
που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

0 0 18  

Ιόνια Νησιά T2601 1a ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημοσιεύσεις 
ερευνητών της 
Περιφέρειας 

    49  

Ιόνια Νησιά Τ2603 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Δαπάνη των     0,23  
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επιχειρήσεων για Ε&Α 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ 
της ΠΙΝ) 

Ιόνια Νησιά Τ2724 2b ΕΤΠΑ Μετάβαση Επιχειρήσεις που 
διέθεσαν κεφάλαια για 
ΤΠΕ 

    50  

Ιόνια Νησιά Τ2725 2c ΕΤΠΑ Μετάβαση Πολίτες που 
χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες 

    44,8  

Ιόνια Νησιά Τ2607 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου σε τομείς της 
έξυπνης εξειδίκευσης 

    412,3  

Ιόνια Νησιά Τ2726 3c ΕΤΠΑ Μετάβαση Αριθμός ΜΜΕ που 
υποστηρίζονται για την 
ανάπτυξη καινοτομιών 
στους τομείς 
Περιφερειακής 
εξειδίκευσης 

    15  

Στερεά 
Ελλάδα 

T2228 8iii ΕΚΤ μετάβαση Ποσοστό επιχειρήσεων 
που ενισχύονται και 
συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους 1 χρόνο 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

    60 57 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2227 8v ΕΚΤ μετάβαση Ποσοστό των 
ωφελουμένων, οι οποίοι 
1 χρόνο μετά το τέλος 
του προγράμματος 
διατηρούν τη 
δραστηριότητά τους 

    50 44 

Στερεά 
Ελλάδα 

Τ2201 1a ΕΤΠΑ Μετάβαση Επενδυτική Δαπάνη σε 
ΕΤΑ σε σχέση με το 
περιφερειακό ΑΕΠ 

    0,52 0,52 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2202 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ 
σε σχέση με το 
περιφερειακό ΑΕΠ 

    0,4 0,4 

Στερεά 
Ελλάδα 

Τ2203 2b ΕΤΠΑ Μετάβαση Κύκλος εργασιών μέσω 
ΤΠΕ 

    400 400 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2206 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό νέων 
καινοτόμων 
επιχειρήσεων στο 
σύνολο των νέων 
επιχειρήσεων 

    30 30 

Στερεά 
Ελλάδα 

Τ2208 3c ΕΤΠΑ Μετάβαση Αύξηση ΑΠΑ στους 
τομείς του RIS 

    5443 5443 

Στερεά 
Ελλάδα 

Τ2207 3d ΕΤΠΑ Μετάβαση Αύξηση εξαγωγών     1147245 1035014,25 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2258 5a ΕΤΠΑ Μετάβαση Έκταση απειλούμενων 
από πλημμύρες 
περιοχών της ΠΣΤΕ 

    1836 1784 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2211 5b ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό πληθυσμού 
που επωφελείται από 
ενδυνάμωση και 
επέκταση υποδομών και 
υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες περιοχές 

    85 66 

Στερεά 
Ελλάδα 

T2221 6g ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό επιχειρήσεων 
που εισήγαγαν οικο-
καινοτομίες Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
υλοποιούν δράσεις 
οικοκαινοτομίας 

    10 10 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2401 1a ΕΤΠΑ Μετάβαση Ερευνητικοί φορείς της 
Περιφέρειας που 
συμμετέχουν σε εθνικά 
ή/ και διεθνή 
ερευνητικά 
προγράμματα 

    8 8 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2402 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Επιχειρηματικές 
δαπάνες για έρευνα και 
ανάπτυξη (ως ποσοστό 
του Περιφερειακού 
ΑΕΠ) 

    0,11 0,14 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2403 2b ΕΤΠΑ Μετάβαση Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

    186 186 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2405 2c ΕΤΠΑ Μετάβαση Κατηγορίες 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών ΤΠΕ από 
δημόσιους φορείς της 
Περιφέρειας 

    3 3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2408 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 
Προστιθέμενης Αξίας 

    3160 3160 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2408 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 
Προστιθέμενης Αξίας 

    3160 3160 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2409 3c ΕΤΠΑ Μετάβαση Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 

    8900 8900 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2407 3d ΕΤΠΑ Μετάβαση Αξία εξαγωγών (%) επί 
του κύκλου 
εργασιών των 
επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας  

    18 4780000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΣ 

T2421 6c ΕΤΠΑ Μετάβαση Επισκέψεις σε φυσικούς 
και πολιτιστικούς 
πόρους 

    250000 250000 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CR06 8iii ΕΚΤ μετάβαση Συμμετέχοντες που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
εντός 6 μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής 
τους 

63 95 158  

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2020 9v ΕΚΤ μετάβαση Κοινωνικές επιχειρήσεις 
που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά την λήξη της 
παρέμβασης 

    6  

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2001 1a ΕΤΠΑ Μετάβαση Επιστημονικό 
προσωπικό που 
απασχολείται στον 
τομέα της 
Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 
και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) 

    185 185 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2002 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Επενδύσεις των 
επιχειρήσεων σε 
Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και 
Καινοτομία (ΕΤΑΚ) 

    15000000 15000000 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2003 2c ΕΤΠΑ Μετάβαση Αριθμός χρηστών 
ψηφιακών 
εφαρμογών των 

    120000 48000 
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δημόσιων υπηρεσιών 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2004 3a ΕΤΠΑ Μετάβαση Επενδύσεις 
επιχειρήσεων στους 
τομείς έξυπνης 
εξειδίκευσης 

    110000000 82500000 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2005 3d ΕΤΠΑ Μετάβαση Εξαγωγές των 
επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας 

    650000000 487500000 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2006 4c ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό συμμετοχής 
δημόσιων υποδομών 
στην κατανάλωση 
ενέργειας της 
Περιφέρειας 

    7 7 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2007 4f ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό συμμετοχής 
των ΑΗΣ στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα 
σε εθνικό επίπεδο 

    82,5 82,5 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2011 6c ΕΤΠΑ Μετάβαση Αριθμός επισκεπτών 
πολιτιστικών και 
φυσικών πόρων της 
περιφέρειας 

    350000  

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

T2013 6e ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσοστό έκτασης 
αστικών περιοχών που 
αναβαθμίζεται 

    85  

Δυτική 
Ελλάδα 

CR03 8i ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

συμμετέχοντες που 
αποκτούν εξειδίκευση 
αμέσως μετά την 
αποχώρησή τους από 
την εργασία 

180 270 450  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1836 8iii ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται 
στους 
τομείς της 
περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης 
ένα 
έτος μετά την ενίσχυση 
τους 

    60  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1837 8v ΕΚΤ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιχειρήσεις με 
βελτιωμένη κατάσταση 
επιχειρησιακής 
λειτουργίας ένα έτος 
μετά 
τη λήξη της ενίσχυση 
τους 

    120  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1803 1a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός δημοσιεύσεων 
των φορέων 
έρευνας και καινοτομίας 

    1683  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1804 1b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δαπάνες των 
επιχειρήσεων για 
έρευνα και καινοτομία 
(% επί του 
περιφερειακού ΑΕΠ) 

    0,24  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1805 2b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιχειρήσεις που 
επένδυσαν σε ΤΠΕ 

    36,9  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1806 2c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Χρήστες ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 
και εφαρμογών του 
δημοσίου 

    255000  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1807 3a ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κύκλος εργασιών των 
επιχειρήσεων 
στους τομείς 
προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης 

    872,64  
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εξειδίκευσης 

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1808 3c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Μέλη συνεργατικών 
σχηματισμών 

    250  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1809 3d ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αξία εξαγωγών των 
ΜΜΕ στους 
τομείς της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

    523  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1814 4b ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Μερίδιο των ΑΠΕ στην 
Ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 

    20  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1815 4c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ετήσια εξοικονόμηση 
τελικής ενέργειας 

    902,1  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1816 4e ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Μέση μηνιαία χρήση 
βιώσιμων 
αστικών μεταφορών 

    904167  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1822 6c ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Eπισκεψιμότητα 
πολιτιστικών χώρων 

    957726  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1824 6e ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αστικά Κέντρα που 
συμμετέχουν σε 
ενέργειες αστικών 
αναπλάσεων 

    14  

Δυτική 
Ελλάδα 

Τ1815 7e ΕΤΠΑ Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ετήσια εξοικονόμηση 
τελικής ενέργειας 

    902,1  

Βόρειο 
Αιγαίο 

T2801 1a ΕΤΠΑ Μετάβαση Ερευνητικοί τομείς και 
κλάδοι που 
αναπτύσσονται στην 
Περιφέρεια 

    13 13 

Βόρειο 
Αιγαίο 

Τ2802 1b ΕΤΠΑ Μετάβαση Επιχειρηματικές 
δαπάνες για έρευνα και 
ανάπτυξη (ως ποσοστό 
του Περιφερειακού 
ΑΕΠ) 

    0,03 0,03 

Βόρειο 
Αιγαίο 

Τ2809 3d ΕΤΠΑ Μετάβαση Αξία εξαγωγών 
Περιφέρειας 

    280 120 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

CR04 8iii ΕΚΤ Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

συμμετέχοντες που 
εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων, 
αμέσως μετά την 
αποχώρησή τους από 
την 
εργασία 

32 22 54 54 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

CR07 8v ΕΚΤ Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

συμμετέχοντες που 
βρίσκονται σε καλύτερη 
κατάσταση στην αγορά 
εργασίας έξι μήνες μετά 
τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

38 37 75 75 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

Τ3501 1a ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δημοσιεύσεις 
ερευνητών 

    375 375 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

Τ3535 1b ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

    1,35 1,35 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

Τ3503 2b ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιχειρήσεις που 
διαθέτουν 
κεφάλαια για ΤΠΕ 

    52,3 52,3 

ΝΟΤΙΟ Τ3504 2c ΕΤΠΑ Περισσότερο Πολίτες που     55,3 55,3 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ
Η 

ΚΩΔ. 
ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙ
Ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

TIMH 
ΣΤΟΧΟ
Σ 2023 
ΑΝΔΡΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2023 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ RIS 

ΑΙΓΑΙΟ ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για πρόσβαση 
σε δημόσιες 
υπηρεσίες 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

Τ3505 3a ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία 
Παραγωγής σε τομείς 
της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης 

    4254 4254 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

Τ3506 3d ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Εξαγωγές επιχειρήσεων     48,1 48,1 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3293 1a ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

- - 2.500 120 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3211 1b ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ 

- - 
0,56% 

(ως ποσοστό 
του ΑΕΠ) 

0,05% 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3221 2b ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΜΕ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

- - 15% 3,0% 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3222 2c ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

- - 40% 35% 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3231 3a ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΕ CLUSTER - 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

- - 300 115 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3232 3c ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Β’-
ΓΕΝΗ ΚΑΙ Γ’-ΓΕΝΗ 
ΤΟΜΕΑ)  
 
(Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) 

- - 810.000 40.000  

ΑΤΤΙΚΗ Τ3233 3d ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑ 
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- - 20.511,62 - 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3281 8iii ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΣΕΕ 
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ 

 - - 350 38 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3282 8v ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥΣ 

- - 189 29 
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ΕΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

ΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ (ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

ΤΙΜΗ-
ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
Η ΔΑ 

ΕΠΑΝΕΚ T4224 1α ΕΤΠΑ 

Μέσος όρος 
αναφορών ανά 

δημοσίευση 
ελλήνων 

ερευνητών 
(Δείκτης απήχησης) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

5,29 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4224 1α ΕΤΠΑ 

Μέσος όρος 
αναφορών ανά 

δημοσίευση 
ελλήνων 

ερευνητών 
(Δείκτης απήχησης) 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

5,67 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4224 1α ΕΤΠΑ 

Μέσος όρος 
αναφορών ανά 

δημοσίευση 
ελλήνων 

ερευνητών 
(Δείκτης απήχησης) 

ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

6,35 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4224 1α ΕΤΠΑ 

Μέσος όρος 
αναφορών ανά 

δημοσίευση 
ελλήνων 

ερευνητών 
(Δείκτης απήχησης) 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

2,96 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4224 1α ΕΤΠΑ 

Μέσος όρος 
αναφορών ανά 

δημοσίευση 
ελλήνων 

ερευνητών 
(Δείκτης απήχησης) 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

0 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4201 1β ΕΤΠΑ 
Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

0,24% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4201 1β ΕΤΠΑ 
Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

0,60% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4201 1β ΕΤΠΑ 
Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

0,12% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4201 1β ΕΤΠΑ 
Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

0,51% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4201 1β ΕΤΠΑ 
Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

0,013% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4223 1β ΕΤΠΑ 
Αιτήσεις πατεντών 

(PCT) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

24 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4223 1β ΕΤΠΑ 
Αιτήσεις πατεντών 

(PCT) 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

58 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4223 1β ΕΤΠΑ 
Αιτήσεις πατεντών 

(PCT) 
ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

12 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4223 1β ΕΤΠΑ 
Αιτήσεις πατεντών 

(PCT) 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

5 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4223 1β ΕΤΠΑ 
Αιτήσεις πατεντών 

(PCT) 
ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

0 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4207 3α ΕΤΠΑ 

Ποσοστό 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων επί 
του συνόλου 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

54% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4207 3α ΕΤΠΑ 

Ποσοστό 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων επί 
του συνόλου 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ
ΝΕΣ 

59% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4207 3α ΕΤΠΑ 

Ποσοστό 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων επί 
του συνόλου 

ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

57% ΝΑΙ   
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ΕΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

ΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ (ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

ΤΙΜΗ-
ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
Η ΔΑ 

ΕΠΑΝΕΚ T4207 3α ΕΤΠΑ 

Ποσοστό 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων επί 
του συνόλου 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

61% ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4207 3α ΕΤΠΑ 

Ποσοστό 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων επί 
του συνόλου 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

53% ΝΑΙ   

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Α.,  ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SFC2014 ΚΑΙ RIS3 (2015,2016). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 -  Εγγραφές δεικτών εκροών των Ε.Π.2014-2020 που συνδέονται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3302 1a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑ: Ο 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ 

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ) 

1 1 

ΑΤΤΙΚΗ CO01 1b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

300 100 

ΑΤΤΙΚΗ CO26 1b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

250 250 

ΑΤΤΙΚΗ CO27 1b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

30.000.000 20.000.000 

ΑΤΤΙΚΗ CO01 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

300 100 

ΑΤΤΙΚΗ CO02 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

300 100 

ΑΤΤΙΚΗ CO04 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

150 50 

ΑΤΤΙΚΗ CO05 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ 

30 10 

ΑΤΤΙΚΗ CO06 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

21.600.000 7.500.000 

ΑΤΤΙΚΗ Τ3225 2c Περισσότερο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 1 1 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ CO01 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

536 180 

ΑΤΤΙΚΗ CO02 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

40 15 

ΑΤΤΙΚΗ CO04 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

500 170 

ΑΤΤΙΚΗ CO05 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ 

20 10 

ΑΤΤΙΚΗ CO06 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

52.819.666 17.500.000 

ΑΤΤΙΚΗ CO01 3c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

550 100 

ΑΤΤΙΚΗ CO02 3c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

750 150 

ΑΤΤΙΚΗ CO04 3c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

250 50 

ΑΤΤΙΚΗ CO06 3c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

145.254.082 45.000.000 

ΑΤΤΙΚΗ CO01 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

2.120 200 

ΑΤΤΙΚΗ CO02 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

300 50 

ΑΤΤΙΚΗ CO04 3d Περισσότερο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ 2.000 200 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΤΤΙΚΗ CO06 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

66.024.583 22.000.000 

ΑΤΤΙΚΗ T3288 8iii Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟ-ΙΔΡΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΣΕΕ 

480 160 

ΑΤΤΙΚΗ CO23 8v Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

290 100 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO01 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

250 250 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO26 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

300 300 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO27 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα,καινοτομία: Ιδιωτικές 
επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης 

3500000 3500000 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO29 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην εταιρεία 

250 250 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

Τ1001 2c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός δημόσιων ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναβαθμίστηκαν 

5 5 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

Τ1002 2c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός datasets δημόσιων 
δεδομένων που διατίθενται 

ηλεκτρονικά 

10 10 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ CO01 3a Λιγότερο Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 130 130 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
στήριξη 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO04 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

30 30 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO05 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

100 100 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO08 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

380 380 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO01 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

390 390 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO02 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

390 390 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

CO08 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

480 480 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO25 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

83 83 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1601 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός φορέων που ενισχύονται 4 4 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO26 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

55 55 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1602 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

clusters επιχειρήσεων - ερευνητικών 
φορέων στην περιφέρεια 

1 1 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO01 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

70 70 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO02 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

70 70 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

περιφέρειες επιχορηγήσεις 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO08 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

70 70 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1603 2c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Εφαρμογές για τη διαχείριση 
δικτύων και υποδομών 

12 12 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO01 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

32 32 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO04 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

10 10 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO08 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

32 32 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO28 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην αγορά 

22 22 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO01 3b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

80 35 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO02 3b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

80 35 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO01 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

80 50 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO02 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

80 50 

ΗΠΕΙΡΟΣ Τ1632 8i Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 

έως 8) 

167 167 

ΗΠΕΙΡΟΣ CO23 8v Λιγότερο αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 51 51 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Τ1260 8iii Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός εγκεκριμένων 
επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών 

με δημιουργία επιχειρήσεων 

150 120 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO23 8v Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

225 180 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO25 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

175 175 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO01 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

280 280 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO02 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

80 80 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO04 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

200 200 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO26 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

400 400 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO28 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην αγορά 

20 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO01 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

78 78 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

περιφέρειες στήριξη 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO02 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

78 78 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO28 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην αγορά 

12 12 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO01 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

90 90 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO02 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

90 90 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO05 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

90 90 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO01 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

240 80 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO02 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

240 80 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO01 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

635 150 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

CO02 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

635 150 

ΚΡΗΤΗ CO24 1b Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων 
ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

19 595 

ΚΡΗΤΗ CO25 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

12 12 

ΚΡΗΤΗ CO26 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

225 270 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ερευνητικά ιδρύματα 

ΚΡΗΤΗ CO01 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

100 300 

ΚΡΗΤΗ CO02 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

100 100 

ΚΡΗΤΗ Τ3001 2c Μετάβαση Αριθμός φορέων και οργανισμών 
του Δημοσίου και ευρύτερου 

Δημοσίου τομέα που ενισχύονται 

19 19 

ΚΡΗΤΗ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

170 334 

ΚΡΗΤΗ CO05 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

170 170 

ΚΡΗΤΗ CO08 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

272 272 

ΚΡΗΤΗ CO01 3c Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

370 370 

ΚΡΗΤΗ CO02 3c Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

370 370 

ΚΡΗΤΗ Τ3002 4f Μετάβαση Αριθμός συνεργασιών φορέων - 
επιχειρήσεων - ερευνητικών 

ιδρυμάτων 

20 20 

ΚΡΗΤΗ Τ3005 8iii Μετάβαση Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων 
που χρηματοδοτούνται 

88 146 

ΚΡΗΤΗ CO23 8v Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

220 263 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO01 3a Λιγότερο Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 765 765 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
στήριξη 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO01 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

40 40 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO01 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

165 165 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO02 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

165 165 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO02 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

115 115 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO03 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

50 50 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO05 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

15 15 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO08 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

50 50 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO24 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων 
ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

10 10 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO26 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

80 80 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ CO29 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην εταιρεία 

40 40 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ1404 2c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται από δημόσιους φορείς 

105000 105000 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO24 1a Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων 10 10 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO25 1a Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

55 55 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO26 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

10 27 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO27 1b Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Ιδιωτικές 
επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης 

2080000  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO01 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

15 15 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO28 2b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην αγορά 

15  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO36 2c Μετάβαση Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

80000 80000 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Τ2701 2c Μετάβαση Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς 
Τουρισμός - Πολιτισμός - 

Περιβάλλον 

10 19 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

115 121 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO05 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

40  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO02 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

75  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO08 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

72,5  
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Τ2703 3a Μετάβαση Αριθμός Επιχειρηματικών 
συνεργατικών δικτύων 

10 15 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Τ2704 3c Μετάβαση Αριθμός δομών στήριξης 
επιχειρήσεων για παραγωγή 

καινοτομίας 

1 1 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO01 8i Μετάβαση άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

320 320 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Τ2711 8i Μετάβαση Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών 

35  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO01 8iii Μετάβαση άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

210 210 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO05 8v Μετάβαση απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

60 60 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO23 8v Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

10  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ CO23 9v Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

20 20 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Τ2721  Μετάβαση Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

30 10 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO25 1a Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

17 17 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Τ2251 1a Μετάβαση Αριθμός έργων αναβάθμισης 
ερευνητικών υποδομών 

2 2 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

50 50 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

στήριξη 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO02 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

50 50 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO08 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

75 75 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

165 165 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO02 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

165 165 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

70 40 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO05 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

70 40 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO08 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

175 100 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3c Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

84 35 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO02 3c Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

84 35 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO08 3c Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

126 50 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

120 30 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO02 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

120 30 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO08 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 84 21 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO20 5a Μετάβαση Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 
Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

3000 1500 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO22 5a Μετάβαση Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 

αποκατεστημένου εδάφους 

0,4 0,2 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO22 5b Μετάβαση Αποκατάσταση του εδάφους: 
Συνολική επιφάνεια 

αποκατεστημένου εδάφους 

0,9 0,45 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ T2215 5b Μετάβαση Συνολική έκταση περιοχών που 
καλύπτονται 

30 30 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO01 6g Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

5 5 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO02 6g Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

5 5 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO23 8iii Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

120 70 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ CO05 8v Μετάβαση απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

600 350 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO24 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων 
ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

6 6 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO01 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

380 380 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO02 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

3 3 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO04 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

350 350 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO26 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

40 40 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO01 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

80 80 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ T2406 2c Μετάβαση Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που 
παρέχονται από δημόσιους φορείς 

70000 70000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

440 440 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO02 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

140 140 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO04 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

300 300 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO05 3a Μετάβαση απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

20 20 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO08 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

60 60 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO29 3c Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην εταιρεία 

30 30 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO01 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

55 55 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO02 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

55 55 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO05 3d Μετάβαση απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

12 12 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

αυτοαπασχολουμένων 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO08 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

40 40 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ CO09 6c Μετάβαση Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων 

σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

30000 30000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO25 1a Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

30 30 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T2101 1a Μετάβαση Ερευνητικές Υποδομές που 
ενισχύονται / αναβαθμίζονται 

3 3 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO26 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

16 16 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO27 1b Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Ιδιωτικές 
επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης 

2000000 2000000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T2102 2c Μετάβαση Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που 
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

20 8 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

240 180 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO02 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

220 165 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO04 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

20 15 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO08 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

200 150 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO01 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

70 63 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO02 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

70 63 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO08 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

70 63 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO30 4c Μετάβαση Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας 

3 3 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO32 4c Μετάβαση Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της 
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

2200000 2200000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO34 4c Μετάβαση Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

550 550 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T2103 4c Μετάβαση Αριθμός δημόσιων κτιρίων που 
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση 

και χρήση ΑΠΕ 

60 60 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO34 4f Μετάβαση Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των εκπομπών των αερίων 

θερμοκηπίου 

5500 5500 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO09 6c Μετάβαση Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων 

σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

100000  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T2106 6c Μετάβαση Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης 
φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

18  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO23 6d Μετάβαση Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 
οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση 

για να αποκτήσουν καλύτερο 

44000  
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

καθεστώς διατήρησης 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO37 6e Μετάβαση Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 

75000  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO01 8iii Μετάβαση άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

175  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO01 9v Μετάβαση άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

55  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CO23 9v Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

8  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO25 1a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

167  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO26 1b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

32  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

32  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO08 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

32  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO28 2b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

προϊόντα στην αγορά 

32  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ1801 2c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές 
που δημιουργούνται 

5  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

700  
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO02 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

700  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO08 3a Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση 

700  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

20  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO02 3c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

20  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

33  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO02 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

33  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO04 3d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

33  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 4b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

33  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO02 4b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

133  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO03 4b Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

33  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO34 4c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

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

θερμοκηπίου 

99  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ1811 4c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που 
ενισχύονται για εξοικονόμηση 

ενέργειας 

5  



111 
 

ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΕΚΡΟΩΝ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ1853 4e Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Μεταφορικά μέσα ήπιας 
κυκλοφορίας που αποκτούνται 

4  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ1813 6c Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Πολιτιστικά Μνημεία που 
αναβαθμίζονται 

3  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO23 6d Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 
οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση 

για να αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

250  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO37 6e Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 

271690  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO01 8i Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

1000  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ1832 8iii Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιχειρηματικά σχέδια για νέες 
επιχειρήσεις στους τομείς της RIS3 

80  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO23 8v Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

163  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ CO23 9v Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

138  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO24 1a Μετάβαση Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων 
ερευνητών σε φορείς που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

6 6 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

325 325 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

στήριξη 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

25 20 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO04 1b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

300 300 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO26 1b Μετάβαση Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

15 15 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

120 30 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 2b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

120 30 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

370 325 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

70 25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO04 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

300 300 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO05 3a Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

15 10 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 3b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

45 10 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 3b Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

45 10 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO05 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

20 10 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO08 3d Μετάβαση Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 80 40 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 8iii Μετάβαση άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

100 40 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO23 9v Μετάβαση αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονομίας) 

30 10 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO25 1a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

10 6 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO26 1b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

40 40 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις:  Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

21 21 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 2b Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις:  Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

21 21 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Τ3401 2c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός ψηφιακών εφαρμογών 19 19 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Τ3406 2c Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αριθμός εφαρμογών τηλειατρικής 2 2 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

84 55 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

60 40 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO05 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

24 15 
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ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΣΤΟ 
ΕΠ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ  
RIS3 

περιφέρειες στήριξη 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO08 3a Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις:Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

78 50 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

100 100 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO02 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

60 60 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO04 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

40 40 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO08 3d Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Παραγωγικές επενδύσεις:Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

6 6 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO01 8iii Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

άνεργοι,συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

60 60 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ CO05 8v Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

75 75 

 

 

ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ CO25 1α ΕΤΠΑ 

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Υποδομές Λιγότερο αναπτυγμένες 645 ΝΑΙ 
Δύναται να 

αφορά και την ΕΠ 
1β  

ΕΠΑΝΕΚ CO25 1α ΕΤΠΑ 

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Υποδομές Αναπτυγμένες 190 ΝΑΙ 
Δύναται να 

αφορά και την ΕΠ 
1β  
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ CO25 1α ΕΤΠΑ 

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Υποδομές Σε μετάβαση 127 ΝΑΙ 
Δύναται να 

αφορά και την ΕΠ 
1β  

ΕΠΑΝΕΚ CO25 1α ΕΤΠΑ 

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Υποδομές Στερεά Ελλάδα 17 ΝΑΙ 
Δύναται να 

αφορά και την ΕΠ 
1β  

ΕΠΑΝΕΚ CO25 1α ΕΤΠΑ 

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Υποδομές Νότιο Αιγαίο 0 ΝΑΙ 
Δύναται να 

αφορά και την ΕΠ 
1β  

ΕΠΑΝΕΚ T4225 1α ΕΤΠΑ 
Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται  

Υποδομές Λιγότερο αναπτυγμένες 15 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4225 1α ΕΤΠΑ 
Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται  

Υποδομές Αναπτυγμένες 5 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4225 1α ΕΤΠΑ 
Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται  

Υποδομές Σε μετάβαση 3 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4225 1α ΕΤΠΑ 
Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται  

Υποδομές Στερεά Ελλάδα 1 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4225 1α ΕΤΠΑ 
Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται  

Υποδομές Νότιο Αιγαίο 0 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 325 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 135 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 205 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 28,5 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ CO01 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 14,25 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 250 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 104 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 158 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 22 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 11 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 92 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 38 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 58 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 8 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 1β ΕΤΠΑ Αριθμός επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 4 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

ΕΠΑΝΕΚ CO05 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 46 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 21 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 28 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 5 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 0 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO24 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 3772 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO24 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες 1558 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO24 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση 2378 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO24 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Στερεά Ελλάδα 328 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO24 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 

ΙΠΑ Νότιο Αιγαίο 164 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ενισχύονται 

ΕΠΑΝΕΚ CO26 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 294 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO26 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 120 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO26 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 186 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO26 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 26 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO26 1β ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 14 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4204 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός έργων Λιγότερο αναπτυγμένες 255 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4204 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός έργων Αναπτυγμένες 104 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4204 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός έργων Σε μετάβαση 161 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4204 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός έργων Στερεά Ελλάδα 25 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ T4204 1β ΕΤΠΑ 

Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός έργων Νότιο Αιγαίο 13 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 1.970 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ CO01 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 582 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 387 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 104 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO01 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 85 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 1.084 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 320 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 213 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 57 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO02 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 47 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 886 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 262 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 174 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ CO03 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 47 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO03 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην των 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 38 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 1.176 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 347 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 231 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 62 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO05 3α ΕΤΠΑ 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 51 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO08 3α ΕΤΠΑ 

Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

ΕΜΕ Λιγότερο αναπτυγμένες 3.753 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO08 3α ΕΤΠΑ 

Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

ΕΜΕ Αναπτυγμένες 1.109 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO08 3α ΕΤΠΑ 

Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

ΕΜΕ Σε μετάβαση 738 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO08 3α ΕΤΠΑ Αύξηση της ΕΜΕ Στερεά Ελλάδα 198 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

ΕΠΑΝΕΚ CO08 3α ΕΤΠΑ 

Αύξηση της 
απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

ΕΜΕ Νότιο Αιγαίο 162 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO29 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Λιγότερο αναπτυγμένες 794 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO29 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 235 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO29 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση 156 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO29 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα 42 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ CO29 3α ΕΤΠΑ 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο 34 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ Τ4209 3α ΕΤΠΑ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες  ΕΠΑνΕΚ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες 

Λιγότερο αναπτυγμένες 772 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ Τ4209 3α ΕΤΠΑ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες  ΕΠΑνΕΚ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες 

Αναπτυγμένες 883 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ Τ4209 3α ΕΤΠΑ 
Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζονται από 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες 

Σε μετάβαση 370 ΝΑΙ   
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ΕΠ Κωδικός 
Κωδικός 

Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 

Ταμείο Δείκτης Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕ RIS3 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

θερμοκοιτίδες  ΕΠΑνΕΚ 

ΕΠΑΝΕΚ Τ4209 3α ΕΤΠΑ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες  ΕΠΑνΕΚ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες 

Στερεά Ελλάδα 121 ΝΑΙ   

ΕΠΑΝΕΚ Τ4209 3α ΕΤΠΑ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 
υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες  ΕΠΑνΕΚ 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες 

Νότιο Αιγαίο 104 ΝΑΙ   

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Α.,  ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SFC2014 ΚΑΙ RIS3 (2015,2016). 
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8.4 Υποσύστημα δεικτών χρηματοδοτικών εργαλείων 

Το εν λόγω υποσύστημα αναπτύσσεται προκειμένου να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των  
απαιτήσεων των Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και 821/2014. Στην παρούσα φάση 
εξειδικεύονται κατωτέρω σε προγραμματικό επίπεδο οι σχετικοί με τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία δείκτες αποτελέσματος και εκροών των εγκεκριμένων Επ. προγραμμάτων.  

Η καταχώριση των στοιχείων προόδου των σχετικών δεικτών θα γίνεται κατά κύριο λόγο 
στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΚΣΕ), με προώθηση των σχετικών 
δεδομένων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

Σε πρώτη φάση, με βάση την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment) της 
δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (και της υπό εκπόνηση επικαιροποίησής 
της) εντοπίζονται οι ακόλουθοι σχετικοί δείκτες των εγκεκριμένων Ε.Π., ομαδοποιημένοι σε 
3 θεματικές ενότητες (1.επιχειρηματικότητα, 2. ενεργειακή αποδοτικότητα και 
εξοικονόμηση ενέργειας, 3. αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις. Τα στοιχεία 
είναι προσωρινά, καθώς εκκρεμεί η οριστικοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 -  Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων 
θεματικής ενότητας επιχειρηματικότητας 

Δείκτης εκροών Περιγραφή 

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (στην περίπτωση μόνο του 

θεματικού στόχου 8) 

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO08 
Παραγωγικές  επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

CO20 
Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 

CO23 
Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

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

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

προϊόντα στην αγορά 

CO29 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα 

προϊόντα στην εταιρεία 

Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν καινοτομίες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ 

Τ1260 Αριθμός εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με δημιουργία επιχειρήσεων 

T3288 Αριθμός νέο ιδρυόμενων επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ  

Τ4209 Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από θερμοκοιτίδες 

T4218 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

T4219 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται επιπρόσθετα του επιχειρηματία 

T4855 
Νέες ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) που υποστηρίζονται 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 -  Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών 
εργαλείων της θεματικής ενότητας επιχειρηματικότητας  

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Περιγραφή 

T4201 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων 

T4223 Αριθμός πατεντών 

Τ4205 Υιοθέτηση ΤΠΕ 

T4207 Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου 

T4212 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των 9 στρατηγικών τομέων της χώρας 

T4214 Εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας 

T4217 Νεοφυείς επιχειρήσεις που διατηρούνται 6 μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης 

T4812 
Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της πρόνοιας που εφαρμόζονται /τίθενται σε λειτουργία 

Τ4813 
Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών 
εταίρων ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

Τ4810 
Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Τ4814 Άνεργοι που ωφελούνται άμεσα από την αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Τ1015 Ποσοστό start-ups στους ενισχυόμενους κλάδους προς το σύνολο νέων επιχειρήσεων 

Τ1016 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

Τ1302 Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων (σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ) 

Τ1303  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

Τ1304 Επιχειρήσεις που μοιράζονται ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας  

Τ1311 Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως Ε&Τ προς σύνολο νέων επιχειρήσεων 

Τ1306 Περιφερειακή Ακ. Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ ) 

Τ1382 Εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών) 

Τ1308 ΜΜΕ που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας τους 

Τ1383 
ΜΜΕ που συνεχίζουν να εφαρμόζουν δράσεις προσαρμογής σε τομείς υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος 

Τ1370 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 

Τ1388 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

T2002 Ποσοστό επενδύσεων των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ 

T2004 Επενδύσεις στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 

T2005 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Τ1605 
κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της 
παρέμβασης 

Τ1606 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων 

Τ1608 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ 

Τ1609 Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες 

Τ1610 Εξαγωγές περιφέρειας Ηπείρου 

Τ1406 Επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου 

Τ1407 ΑΠΑ σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας 

Τ1370 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας 

Τ1408 Αξία Εξαγωγών 

T2202 Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ 

Τ2203 Κύκλος εργασιών μέσω ΤΠΕ 

T2206 Ποσοστό νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στο σύνολο των νέων επιχειρήσεων 

Τ2208 Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς του RIS 

Τ2207 Αύξηση εξαγωγών 

Τ1805 Επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ 

Τ1807 
Κ.Ε των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Τ1808 Μέλη συνεργατικών σχηματισμών 

Τ1809 Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

T2402 Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

T2403 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

T2408 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής Προστιθέμενης Αξίας 

T2409 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
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Τ2407 Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας 

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

Τ2724 Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ 

T2607 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης 

Τ3231 
Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε 
cluster - θερμοκοιτίδες 

Τ3232 Απασχόληση στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή τομέα) 

Τ3281 
Νέες επιχειρήσεις στους τομείς της ΠΣΕΕ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα έτος μετά 
την ενίσχυσή τους 

T2803 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

Τ2806 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Τ2808 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

Τ2809 Αξία εξαγωγών Περιφέρειας 

Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ 

Τ3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ 

Τ3104 
Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του 
πληθυσμού της Περιφέρειας) 

Τ3105 
% Κ.Ε. των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ 
της Περιφέρειας 

Τ3535 Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α 

Τ3503 Επιχειρήσεις που διαθέτουν κεφάλαια για ΤΠΕ 

Τ3505 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής σε τομείς της περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Τ3506 Εξαγωγές επιχειρήσεων 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 -  Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας  

Δείκτης εκροών Περιγραφή 

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των 
επιχειρήσεων 

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

CO30 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας 

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

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

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

Τ1811 Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας 

T4230 Αριθμός δημόσιων κτηρίων με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

T4408 Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 -  Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών 
εργαλείων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας  

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Περιγραφή 

T4228 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας  

T4432 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

Τ1036 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Τ3241 Περιορισμός της αύξησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία 
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και τον τριτογενή τομέα 

Τ3242 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο τομέα 

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες 

Τ2823 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

Τ1815 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

T2006 Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση ενέργειας της Περιφέρειας 

Τ1613 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

Τ1511 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

Τ2727 Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

Τ1321 Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε όλους τους τομείς, πλην του τομέα των μεταφορών 

Τ3106 Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας 

Τ3507 Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

T2209 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (αφορά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια) 

T2415 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 -  Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις  

Δείκτης εκροών Περιγραφή 

CO01  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Θ.Σ.03) 

CO01  Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Θ.Σ.09 & Θ.Σ.01) 

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

CO05  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Θ.Σ. 03) 

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

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

CO12 Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων 

CO15  
Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομα) (Θ.Σ.09) 

CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία 

CO17  Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Θ.Σ. 06) 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Θ.Σ. 09) 

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

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

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

CO20  
αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (Θ.Σ.09) 

CO23  
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Θ.Σ.06) 

CO23  
Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας (Θ.Σ.09) 

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

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

CO27 
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον 
τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 

CO29 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην εταιρεία  

CO30 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας   

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

CO34 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 
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CO35 
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή εκπαίδευσης    

CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας  

CO37 
Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης   

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

CO39 
Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές 
περιοχές 

T2104 Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης  

T2105 Μήκος αποχετευτικού δικτύου 

T2106 Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

T2107 
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

T2108 Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας 

T2109 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 

T2109 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 

T2110 
Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

T2111 Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας 

T2217 Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών 

T2230 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

T2234 Αριθμός στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από ομάδες τοπικής δράσης που ενισχύονται 

T2253 
Συμμετέχοντες που λαμβάνουν οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

T2256 
Αριθμός υποστηριζόμενων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας)   

T2428 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

T2430 Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις  

T2433 
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 
παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης 

T2450 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 

T2708 Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται  

T4220 
Αριθμός δράσεων για ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης –
καθοδήγησης 

T4232 
Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕ 

T4409 Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση 

T4411 Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων,  Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται 

T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση 

T4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής 

T4414 Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ 

Τ1003 Νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου 

Τ1024 Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο 

Τ1027 
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 

Τ1028 Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο 

Τ1038 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας 

Τ1223 Δυναμικότητα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με καινοτόμες μεθόδους 

Τ1263 
Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή 
περιφερειακού χαρακτή 

Τ1268 
Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία) και 
άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια 

Τ1269 Μειονεκτούντα άτομα που επωφελούνται των δράσεων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

Τ1411 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

Τ1419 
Πρόσθετος αριθμός υδατικών σωμάτων, που βελτιώνουν την κατάστασή τους σε 1 
τουλάχιστον παράμετρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ (οικολογική, χημική, ποσοτική) 

Τ1445 Υποδομές που ενισχύονται στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ 

Τ1501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 
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Τ1520 Άμεσα ωφελούμενοι από προγράμματα με πρωτοβουλίες των τοπικών\ κοινοτήτων 

Τ1612 Νέα σχέδια ρυθμιστικού/ χωροταξικού σχεδιασμού 

Τ1626 Μονάδες υγείας που βελτιώνονται 

Τ1627 Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που ενισχύονται 

Τ1628 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης 

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

Τ1634 Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) 

Τ1636 Πληθυσμός Ευπαθών Ομάδων που Καλύπτεται  από Υπηρεσίας Πρόνοιας 

Τ1637 Επιχειρηματικά σχέδια κοινωνικών επιχειρήσεων  

Τ1638 
Συμμετέχοντες που ωφελούνται από συμβουλευτική, κατάρτιση, Mentoring για την 
ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων 

Τ1654 Πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net. 

Τ1812 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Τ1813 Πολιτιστικά Μνημεία που αναβαθμίζονται 

Τ1826 Ευφυή συστήματα μεταφορών που τοποθετούνται  

Τ2629 Μειονεκτούντα άτομα 

Τ2633 Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

Τ2634 
Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων 
που χρήζουν βοήθειας 

Τ2709 Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται 

Τ2710 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) 

Τ2718 
Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 

Τ2815 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων 

Τ3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται 

Τ3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών 

Τ3007 Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας 

Τ3008 Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 

Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές 

Τ3293 
Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και 
συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net 

Τ3305 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών 

Τ3404 Αριθμός χώρων που προστατεύονται  

Τ3405 Αριθμός λιμένων των οποίων αναπτύσσονται οι  υποδομές  
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 -  Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών 
εργαλείων για αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις  

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Περιγραφή 

T4216 
Επενδύσεις επιχειρήσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και περιορισμό περιβαλλοντικής 
ρύπανσης 

T4231 Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

T4428 Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς 

T4430 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρό 

T4431 Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων 

T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας 

T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ 

T4435 
Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

T4437 
Κλάσμα χωριστά συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

T4438 Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση 

T4439 Βιοαποδομήση σε Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή 

T4440 
Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε 
ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος 
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Τ1012 Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ 

Τ1013 
Κυλιόμενος μέσος αριθμός συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κάθε είδους που 
συνάφθηκαν μεταξύ δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων ανά τριετία 

Τ1018 Ισοδύναμο παραγόμενο ενέργειας από γεωθερμία 

Τ1019 Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 

Τ1020 Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεία διαχείρισης 

Τ1021 Έκταση που καλύπτεται από θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

Τ1023 Συνολική χρονοαπόσταση στα τμήματα όπου γίνονται παρεμβάσεις 

Τ1029 Ποσοστό κάλυψης ανασφάλιστων πολιτών από υπηρεσίες υγείας 

Τ1030 Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 

Τ1031 Κατανάλωση φυσικού αερίου από οικιακούς πελάτες 

Τ1032 Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά καταλύματα 

Τ1033 Απώλεια ύδατος σε δίκτυα ύδρευσης 

Τ1041 
Μειονεκτούντα άτομα που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης τους 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους. 

Τ1042 
Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, αμέσως μετά την 
λήξη της συμμετοχής τους. 

Τ3211 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Τ3261 
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων 

Τ3291 
Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την 
ίδρυσή τους 

T3294 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /κατάρτιση που αποκτούν 
εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της  
αυτοαπασχόληση εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους 

Τ3295 
Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 
σε εκπαίδευση κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης , 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους 

Τ3296 
Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και ένταξης 

Τ3297 
Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού συνόλου των 
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη 

Τ3299 
Κάλυψη του πληθυσμού των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που λαμβάνουν 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

Τ3301 Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές 

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές υποδομές 

Τ2810 Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) 

Τ2811 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας 

Τ2813 Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Τ2814 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε  εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
υτοαπασχόλησης, εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

Τ2817 
Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται κοινωνικά μετά την λήξητης 
συμμετοχής τους 

Τ2818 Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health Safety Net 

Τ2825 Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 

Τ2826 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Τ2827 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από επαρκή και βελτιωμένη παροχή νερού 

Τ2828 Επισκέψεις σε πόλους έλξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

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

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

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

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



130 
 

Τ1819 Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων που διαχειρίζονται 

Τ1820 Διαρροές πόσιμου νερού 

Τ1821 Πρόσθετος όγκος αστικών λυμάτων που αποχετεύονται προς ΕΕΛ 

Τ1822 Eπισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων 

Τ1823 Επισκεψιμότητα προστατευόμενων περιοχών 

Τ1824 
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 
μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης 

Τ1854 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της  
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους 

T2009 Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα  αρωγής πόσιμου νερού 

T2010 
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων 

T2011 Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας 

T2012 Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών που διασφαλίζεται η προστασία και η διαχείριση 

T2013 Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται 

T2014 
Χρονοαπόσταση διαδρομής του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη Φλώρινας - 
Κοζάνης - όρια Νομού Λάρισας» 

T2015 Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ 

T2016 
Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας 

T2017 
Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού συνόλου των 
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

T2019 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Τ1409 
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια). 

T1410 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας 

Τ1412 
Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο Στρατηγικής Αστικής 
Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη 

Τ1413 Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Τ1414 
Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη 

Τ1500 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους 

Τ1513 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ 

Τ1522 
Κλάσμα χωριστά συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων που  οδηγείται σε 
ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) 

Τ1524 
Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.  

Τ1525 Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση 

Τ1526 Αριθμός διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλία 

T1527 
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία 
διαχείρισης 

Τ1528 Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και  οικιστικά κέντρα 

Τ1529 
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 
μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο Λάρισας  

Τ1530 
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 
μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο Βόλου 

Τ1614 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός  ΣΕΔΕ 

Τ1618 Διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην Περιφέρεια 

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

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

Τ1629 Πληθυσμός που ωφελείται από κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στέγασης 
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Τ1630 Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς συνθήκες στέγασης 

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

Τ1641 Κάλυψη του πληθυσμού με αναπηρία που λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης 

Τ1642 
Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού συνόλου των 
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

Τ1643 
Κάλυψη του πληθυσμού των ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

Τ1644 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Τ1649 
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια). 

Τ1655 Ποσοστό καταναλωτών που εξυπηρετούνται από ευφυείς μετρητές 

Τ2733 Επισκεψημότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Τ2735 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ 

Τ2737 Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

Τ2632 
Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων του health Safety Net επί του γενικού συνόλου των 
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη 

Τ1324 Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων που διαθέτουν καλή οικολογική κατάσταση 

Τ1325 Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ 

Τ1326 Περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τις οποίες διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση  

Τ1327 
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που 
καταγράφεται στο σταθμό με τη δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος 

Τ1328 
Αριθμός ΧΥΤΑ στους οποίους το οργανικό φορτίο εκροής των στραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 
mg/lt 

Τ1350 Δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας 

Τ1370 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 

Τ1384 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους  

Τ1386 
Άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται από υπηρεσίες 
κοινωνικής ένταξης που παρέχονται μέσω one stop shops και Κέντρων Κοινοτήτων. 

Τ1387 
Ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που λαμβάνει 
υπηρεσίες υποστήριξης για βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και της διαδικασίας 
εκπαίδευσης 

Τ1365 
Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων Υγείας και Πρόνοιας του πληθυσμού των πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας 

Τ1388 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Τ1263 
Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή 
περιφερειακού χαρακτήρα 

Τ3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση 

Τ3110 
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας 

Τ3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων 

Τ3112 
Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
Περιφέρεια  

Τ3113 
Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη 
συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας 

Τ3114 
Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη 
συνολική έκταση της Περιφέρειας 

Τ3115 
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των 
Προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α) 

Τ3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας 

Τ3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων 

Τ3118 
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) 



132 
 

Τ3122 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Τ3123 

Μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη φροντίδας παιδιών που συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Τ3124 
Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Τ3125 Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες 

T3501 Δημοσιεύσεις ερευνητών 

Τ3535 Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α 

Τ3504 Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδύκτιο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες 

Τ3531 Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση 

Τ3532 Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Τ3513 Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 200) με εργαλεία διαχείρισης 

Τ3529 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

T2410 Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός 

Τ2412 
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής 
ανάπτυξης 

T2419 Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση 

T2420 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού 

T2421 Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

T2422 Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά κέντρα 

T2426 Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) 

T2427 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας 

T2431 Κοινωνικές επιχειρήσεις 

T2434 
Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους. 

T2435 Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας 

T2436 Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται στην κοινωνία 

Τ2461 
Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες 
(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Τ2462 
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία 
διαχείρισης 

T2214 
Πληθυσμός που καλύπτεται με συστήματα παρακολούθησης απωλειών των δικτύων 
ύδρευσης 

T2216 Διανυκτερεύσεις τουριστών 

T2218 
Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης ή 
τύποι οικότοπων σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 

Τ2222 
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (τόνοι ισοδύναμου CO2) σε αστικές περιοχές που 
αναβαθμίζονται 

T2229 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 

T2231 
Συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση - κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

T2233 
Ποσοστό μέσου φορολογούμενου εισοδήματος στις περιοχές όπου εφαρμόζονται 
στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ ως προς το μέσο φορολογούμενο εισόδημα στην Περιφέρεια 

T2252 Ποσοστό κάλυψης επί του γενικού συνόλου των ανασφαλίστων πολιτών 

T2255 
Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία συνεχίζεται 1 έτος μετά τη 
λήξη της παρέμβασης 

T2260 
Μειονεκτούντες, αναζητούντες εργασία ή/και ανήκοντες σε ευάλωτες ομάδες και 
επωφελείται από ολοκληρωμένες στρατηγικές CLLD 

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ. 
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8.5 Υποσύστημα δεικτών τεχνικής βοήθειας 

Το υποσύστημα αυτό συγκροτείται από μια ομάδα δεικτών εκροών με δυνατότητα 
παρακολούθησης-κοινής χρήσης από όλες τις Δ.Α. των Ε.Π. στο επίπεδο της πράξης. Στην 
παρούσα φάση, στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται οι ήδη «ομογενοποιημένοι» 
δείκτες εκροών τεχνικής βοήθειας στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 -  Ομογενοποιημένοι* δείκτες εκροών τεχνικής βοήθειας στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (στοιχεία Δεκεμβρίου 2016) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

12107 612107 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΔΑ,ΕΦ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΕΤ 

ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12108 612108 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΕΤ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12303 612303 ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ / ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΆΤΟΜΑ 

12101 612101 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12103 612103 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ. ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12104 612104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12105 612105  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ , ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12201 612201 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12301 612301 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12302 612302 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12304 612304 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΚΡΟΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

12305 612305 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ) ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12306 612306 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΜΕ) ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12307 612307 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

90101 690101 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE) ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

90102 690102 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12109 612109 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

90103 690103 ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12102 612102 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

12106 612106 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Γ3 ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

ΕΚΡΟΩΝ ΕΥΡΩ 

ΠΗΓΗ: ΕΥ ΟΠΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ‘ΠΥΡΗΝΑ ‘ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016. 

*Ομογενοποιημένος ορίζεται ένας δείκτης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ εάν έχει λάβει κοινό κωδικό/ονομασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο πράξης/πρόσκλησης/επ. προτεραιότητας από περισσότερα του ενός 
προγράμματα. 

** Οι δείκτες με έντονη γραφή (bold) είναι και δείκτες που έχουν ορισθεί ως εκροές σε ΕΠ. 
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8.6 Υποσύστημα Δεικτών Αλιείας και Θάλασσας 

Το ΕΤΘΑ έχει ορίσει  έναν περιορισμένο αριθμό κοινών δεικτών για την εκτίμηση της 
προόδου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα προγράμματα αλιείας 
και θάλασσας. Η νομική βάση της χρήσης των κοινών δεικτών (πλαισίου, εκροής, 
αποτελέσματος) παρέχεται από τον Καν. (ΕΕ) 1014/2014 (Άρθρο 97.1), το Άρθρο 144 του 
Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Οι 
οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζουν ποιος είναι αρμόδιος για τη συλλογή των 
στοιχείων των δεικτών, ποιες οι πηγές και οι όροι συλλογής τους, με εξαίρεση την 
περιοδικότητα και τις σχετικές προθεσμίες.  

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχου έχουν προσδιοριστεί για τους 
κοινούς δείκτες. Τα στοιχεία των δεικτών συλλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχουν οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους. Η συχνότητα συλλογής και 
ο τρόπος επιβεβαίωσης της έγκαιρης διαθεσιμότητας των στοιχείων έχει καθοριστεί στο 
πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης 

Οι κοινοί αυτοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εξέταση επιδόσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και επιτρέπουν την 
αξιολόγηση της προόδου, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 
της πολιτικής με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους σε ενωσιακό και σε επίπεδο 
προγράμματος (Άρθρο 109). 

Οι κοινοί αυτοί δείκτες διαμορφώνουν το υποσύστημα δεικτών Αλιείας και Θάλασσας για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτοί έχουν ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και αποτυπώνονται στους Πίνακες 6 
(δείκτες εκροής), 9 (δείκτες αποτελέσματος) και 8 (δείκτες πλαισίου). 
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9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΡΙΤ. 2 ΓΕΝ. ΑΙΡΕΣΙΜ. 7 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2013) 

Στο πλαίσιο της γενικής αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες 
αποτελέσματος»,  ένα από τα κριτήρια εκπλήρωσης είναι η 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. 

Η διασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής, σχετίζεται με τη δυνατότητα δημοσιοποίησης όλων 
των κοινών δεικτών (εκροής και αποτελέσματος) καθώς και των ειδικών δεικτών (εκροής 
και αποτελέσματος) των Προγραμμάτων στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που αφορούν τον ορισμό του δείκτη, τη μονάδα μέτρησής του, την τιμή βάσης 
και στόχου καθώς και την επίτευξη του στόχου. Η χρονική απαίτηση της αναφοράς αυτής 
δύναται να ταυτίζεται με τον χρόνο υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης των 
Προγραμμάτων.       

Κάθε ΔΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημοσίευση και δημόσια διάθεση 
σωρευτικών δεδομένων των δεικτών του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της 
ονομασίας, του ορισμού, των τιμών βάσης και στόχου και των ετήσιων τιμών προόδου) με 
εύκολα προσβάσιμο τρόπο στο κοινό.  Για τους κοινούς δείκτες δύναται η παράθεση των 
δεικτών αυτών να γίνει σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας (ενωσιακής 
προτεραιότητας ή μέτρου στην περίπτωση του ΕΤΘΑ) και Προγράμματος.  

Η δημοσιοποίηση των δεδομένων όλων των κοινών και ειδικών δεικτών εκροής και 
αποτελέσματος  γίνεται το αργότερο ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής των Ετήσιων 
εκθέσεων των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.   

Από το ΟΠΣ εξάγονται περιοδικά πρότυπες αναφορές (για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 
ή για  κάθε άλλη αναφορά/έκθεση που προκύπτει από τον Κανονισμό) για τους κοινούς και 
τους ειδικούς δείκτες του ΕΚΤ με  άθροιση των δεικτών μεμονωμένων συμμετεχόντων. Η 
ενημέρωση της SFC με τα παραπάνω στοιχεία γίνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές. 

Κάθε ΔΑ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματός της Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 
και μεριμνά για την ανάρτηση της και στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020  όπως αυτή 
υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής βάσης ανταλλαγής δεδομένων με την Ε.Ε. (SFC2014) 
στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία προόδου των δεικτών του Προγράμματος. 

Σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ, προβλέπεται η αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
WWW.ANAPTIXI.GOV.GR για την δημοσιοποίηση των συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών σε 
επίπεδο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και Ε.Π. στο διαδίκτυο στη βάση σχετικού προτύπου όπου τα 
στοιχεία της προόδου των δεικτών θα είναι ευανάγνωστα στους πολίτες και θα παρέχουν 
ουσιαστική πληροφορία για την φυσική υλοποίηση των έργων.  Επίσης, προβλέπεται η 
αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του ΕΠΑΛθ WWW.ALIEIA.GR για τη δημοσιοποίηση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων των δεικτών του Προγράμματος.  

 Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα ESIF Open Data 
HTTPS://COHESIONDATA.EC.EUROPA.EU/, ο σχετικός σύνδεσμος της οποίας έχει αναρτηθεί στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ WWW.ESPA.GR ως σύνδεσμος. Στην πλατφόρμα αυτή όλα τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτούν στοιχεία επίτευξης των παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. 

 

 

  

http://www.anaptixi.gov.gr/
http://www.alieia.gr/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://www.espa.gr/
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10. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται συνοπτικά οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές που 
αφορούν την ηλεκτρονική αποθήκευση των δεικτών των Ε.Π. στο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο 
Παραρτημα 10. του παρόντος εγγάφου όπου  έχει ενσωματωθεί ο Εκπαιδευτικός Οδηγός 
«Φυσικό αντικείμενο - δείκτες» ο οποίος είναι αναρτημένος στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.    

Αναφορικά με τα θέματα δεικτών των Ε.Π. 2014 - 2020, το ΟΠΣ ενημερώνεται με στοιχεία 
των δεικτών από το ανώτερο επίπεδο του εγκεκριμένου Ε.Π. έως το κατώτερο επίπεδο της 
πράξης και του απογραφικού δελτίου συμμετέχοντα στην περίπτωση δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Βασική προϋπόθεση χρήσης ενός δείκτη στο ΟΠΣ, 
αποτελεί ο μοναδικός ορισμός του σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη.  

Τα βήματα ενημέρωσης του ΟΠΣ με δείκτες είναι: 

1. Όλοι οι δείκτες ορίζονται μοναδικά και κωδικοποιούνται στο ΟΠΣ ως εξής: 

 Κοινοί και ειδικοί δείκτες του εγκεκριμένου Ε.Π. / Ετήσιων εκθέσεων 

 Πρόσθετοι δείκτες των Πράξεων 

Επιπλέον ανά δείκτη επισυνάπτεται στο ΟΠΣ το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη. 

Το Αρχείο δεικτών ΟΠΣ αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ops.gr: 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ- Κωδικοποιημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020- ΔΕΙΚΤΕΣ 

(14/11/2016) 

2. Στην υποενότητα του ΟΠΣ <Δείκτες ΕΠ> καταχωρούνται όλοι οι δείκτες του 
εγκεκριμένου Ε.Π. (με βάση τα στοιχεία της βάσης SFC2014) (κοινοί και ειδικοί) 
σύμφωνα με την ανάλυση που αποτυπώνεται στους πίνακες 3, 4, 4α, 5, 6, 12 και 13 
του  <ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ>. 

3. Στις Προσκλήσεις καταχωρούνται οι δείκτες που αφορούν τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν (Τεχνικά Δελτία Πράξεων). Οι δείκτες αυτοί είναι δείκτες Ε.Π. είτε 
πρόσθετοι σύμφωνα με το έντυπο στο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου: Ε.I.1_1 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. 

4. Στα Τεχνικά Δελτία Πράξεων καταχωρούνται δείκτες αφού προηγουμένως έχουν 
καταχωρηθεί στην αντίστοιχη Πρόσκληση με τιμή στόχο και ανάλυση ανά φύλο, 
όπου αυτό απιτείται, σύμφωνα με το έντυπο στο Συστήματος Διαχείρισης: Ε.Ι.2_7 
TΕΧΝΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΠΡΑΞΗΣ. 

5. Η επίτευξη των κοινών δεικτών ΕΚΤ για συμμετέχοντες, εκροής και άμεσου 
αποτελέσματος, υπολογίζονται από τα πλήρη υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία 
Εισόδου και Εξόδου. 

6. Η επίτευξη δεικτών Πράξης όταν αυτοί μπορούν να μετρηθούν ανά πράξη, 
δηλώνεται στο Δελτίο Επίτευξης Δείκτη σύμφωνα με το έντυπο στο Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου: Ε ΙΙ 5_4_ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
και Ε ΙΙ 5_5_ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΚ ΕΠΑΛΗΘ ΕΠΙΤ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Οι διαδικασίες βάσει των οποίων ενημερώνεται το ΟΠΣ με τα στοιχεία των δεικτών 
αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα IΙ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΣ ΔΕΙΚΤΕΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016» του 
Εκπαιδευτικού Οδηγού  «Φυσικό αντικείμενο - Δείκτες» που επισυνάπτεται και αφορούν 
τις παραπάνω ενότητες. 

Η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων  εξασφαλίζεται αφενός από τις διαδικασίες 
ενημέρωσης του ΟΠΣ με δείκτες (ΕΠ – Πρόσκληση- Τεχνικό Δελτίο Πράξης - Δελτίο 
Επίτευξης Δεκτών Πράξης - Απογραφικό  Δελτίο) και αφετέρου από ελέγχους επικύρωσης 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa1420/deiktes.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa1420/deiktes.xls
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πληρότητας και λογικούς, οι οποίοι διενεργούνται κατά την οριστικοποίηση των δεδομένων 
και την υποβολή των δελτίων στο  ΟΠΣ. Τα αρχεία με τους ελέγχους επικύρωσης ανά Δελτίο 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα ops.gr. 

Η αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΠΣ για δείκτες περιλαμβάνει ένα αριθμό αναφορών 
που αφορά κάθε επίπεδο καταχώρησης αλλά και συνδυασμούς αυτών. Ενδεικτικά 
αναφέρεται στην Διαχείριση Δελτίων- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΕΙΚΤΕΣ. Η 
παραγωγή των σχετικών  πινάκων της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης με δείκτες είναι μέρος 
της αξιοποίησης των δεδομένων δεικτών. 

Ο ορισμός του Δείκτη στο ΟΠΣ γίνεται σύμφωνα την διαδικασία 1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ που 
περιγράφεται στο Παράρτημα IΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΣ ΔΕΙΚΤΕΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 του 
Εκπαιδευτικού Οδηγού  «Φυσικό αντικείμενο - Δείκτες» και περιέχει τις πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στο Δελτίο Ταυτότητας του κάθε δείκτη.  

Η σωστή συμπλήρωση των χαρακτηριστικών του δείκτη εξασφαλίζει: 

 Την ενημέρωση του ΟΠΣ με σωστά δεδομένα για τους δείκτες στο επίπεδο του Ε.Π,, 
των προσκλήσεων, των ΤΔΠ και του Δελτίου Επίτευξης Δείκτη Πράξης  

 Τη δημιουργία αναφορών σε διάφορα επίπεδα άθροισης εφόσον πρόκειται για 
δείκτες ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ.  

Η έκδοση Πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την Διαχειριστική Αρχή περιγράφεται στην διαδικασία 
2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΠΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, Παράρτημα IΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΣ 
ΔΕΙΚΤΕΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 και περιλαμβάνει αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο τα εξής 
στοιχεία ανά περίπτωση: 

 Επενδυτικές προτεραιότητες  

 Ειδικούς στόχους 

 Δείκτες ΕΠ ή και πρόσθετοι δείκτες 

Οι δείκτες Πρόσκλησης /ΤΔΠ μπορεί να έχουν είδος: 

 εκροής,  

 αποτελέσματος,  

 οικονομικοί,  

 ΒΣΕ (Βασικά Στάδια Εφαρμογής)  

Οι δείκτες που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία χαρακτηρίζονται σαν ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ. 

Οι δείκτες πρόσκλησης που αφορούν οριζόντιες πράξεις ΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ, οι οποίοι 
υλοποιούνται σε περισσότερες από 1 Περιφέρειες ή κατηγορίες Περιφερειών και η τιμή 
στόχος και η τιμή επίτευξης του δείκτη δεν χωροθετείται, χαρακτηρίζονται ως ΜΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ. Για αυτούς τους δείκτες η τιμή στόχου και επίτευξης του 
δείκτη λαμβάνει την ίδια τιμή σε κάθε Περιφέρεια ή κατηγορία Περιφέρειας αλλά και για 
την πράξη συνολικά και δεν επιμερίζεται ούτε αθροίζεται ανά Περιφέρεια. 

Στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΤΔΠ, το οποίο υποβάλλει ο Δικαιούχος στο πλαίσιο μιας 
Πρόσκλησης, συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα <Ε1. Δείκτες Παρακολούθησης> οι δείκτες 
της οικίας πρόσκλησης με τα εξής στοιχεία ανά κωδικό δείκτη: 

 γεωγραφική περιφέρεια,  

 η τιμή στόχος ανά σύνολο ή και ανά φύλο αν απαιτείται, 

 Επενδυτική Προτεραιότητα, 

 Ταμείο. 

Η ενημέρωση του ΟΠΣ με απογραφικά δελτία και κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ περιγράφεται 
στις 2 διαδικασίες 4 και 7 στο Παράρτημα IΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΣ ΔΕΙΚΤΕΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
του Εκπαιδευτικού Οδηγού και αφορούν :   
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 Τη διαδικασία ενημέρωσης ΟΠΣ- κοινοί δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ, 

 Τη διαδικασία τροποποίησης απογραφικών  

Η επίτευξη κοινών δεικτών ΕΚΤ εκροής και άμεσου αποτελέσματος για συμμετέχοντες 
βασίζεται στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων κατά την είσοδο και κατά την 
έξοδο από την πράξη (έως και 1 μήνα μετά την έξοδο) όπως αυτά αποτυπώνονται στα 
Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα και δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχουν 
στοχοθετηθεί στην πράξη.  

 Κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην πράξη συμπληρώνεται το Απογραφικό 
Δελτίο Εισόδου από το οποίο υπολογίζονται οι κοινοί δείκτες εκροής ΕΚΤ/ΠΑΝ. 

 Κατά την έξοδο του συμμετέχοντα από την πράξη συμπληρώνεται το Απογραφικό 
Δελτίο Εξόδου από το οποίο υπολογίζονται οι κοινοί δείκτες άμεσου 
αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ 

Οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ ανά πράξη (MIS) υπολογίζονται στο ΟΠΣ κατά την ΥΠΟΒΟΛΗ των 
απογραφικών Δελτίων «Εισόδου» και «Εξόδου» αντίστοιχα. 

Μετά την ένταξη της πράξης συμπληρώνεται για κάθε έτος υλοποίησης το Δελτίο Επίτευξης 
Δεικτών Πράξης (ΔΕΔΠ) από τον δικαιούχο και υποβάλλεται στην Διαχειριστική Αρχή 
εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα στους ελέγχους επικύρωσης.  

Ειδικότερα, συμπληρώνεται η επίτευξη του δείκτη για το έτος αναφοράς του δελτίου ανά 
Ταμείο, ανά επενδυτική προτεραιότητα ανά Περιφέρεια και κατά περίπτωση ανά φύλο. Δεν 
συμπληρώνεται η τιμή επίτευξης για τους δείκτες που δεν μετράται η επίτευξη σε επίπεδο 
πράξης. 

Η επίτευξη για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροής και άμεσου αποτελέσματος για 
συμμετέχοντες προκύπτει αυτόματα στο ΟΠΣ από τα υποβληθέντα απογραφικά δελτία με 
ημερομηνία δελτίου (εισόδου ή εξόδου ) στο έτος αναφοράς του ΔΕΔΠ. Το ΔΕΔΠ μπορεί να 
συμπληρωθεί περισσότερες φορές ανά πράξη κάθε έτος κατόπιν απόφασης της ΔΑ.   

Τέλος, η ΔΑ επιλέγοντας επεξεργασία σε ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης 
συμπληρώνει το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης πράξης και το δελτίο λαμβάνει 
κατάσταση: Επαληθευμένο από ΔΑ (ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΛΕΓΜΕΝΟ).  

Κατόπιν των παραπάνω, τα στοιχεία των δεικτών που θα τροφοδοτούν τις Ετήσιες Εκθέσεις 
Υλοποίησης των Ε.Π. θα είναι μόνο τα επαληθευμένα στοιχεία δεικτών τα οποία θα 
δίνονται με σχετικές αναφορές.  

 

 

 

 

 

 



140 
 

11.  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Ε.Π. 2014 – 2020 και της υποβολής τους στην Ε.Ε. πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε αυτά δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι να καλύπτουν όλους τους 
ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Οι δείκτες αποτελέσματος 
απαιτείται να έχουν τιμή βάσης και στόχου και να συνοδεύονται από τη σχετική 
μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών αυτών. Ωστόσο, κατά την υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ 
(Δεκέμβριος 2015), δόθηκε η δυνατότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ να 
διαμορφωθούν σχέδια δράσης (action plans) για την κάλυψη των ελλείψεων σε τιμές βάσης 
ή/και στόχου, δεδομένου ότι οι ελλείψεις αυτές αφορούσαν μικρό αριθμό δεικτών 
αποτελέσματος και ήταν αδύνατη η συμπλήρωση των σχετικών τιμών. Τα σχέδια δράσης 
αυτά υποβλήθηκαν μαζί με τα κείμενα των Ε.Π. μέσω της SFC, ως ‘other member state 
documents’. 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Ε.Π. και της ανάπτυξης του Ενιαίου Συστήματος 
Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες από την ΕΥΣΣΑ και την 
ΕΥΣΕΚΤ για τον τρόπο αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών. Ειδικότερα, για κάθε δείκτη 
αποτελέσματος με ελλείψεις, ενσωματώθηκε διακριτή ενέργεια στο σχέδιο δράσης. Σε κάθε 
ενέργεια έπρεπε να οριστεί ο κωδικός του δείκτη με ελλείψεις, το είδος της έλλειψης (τιμή 
βάσης ή και τιμή στόχου) και οι δράσεις κάλυψης των ελλείψεων, ο φορέας κάλυψης των 
ελλείψεων καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών για την κάλυψη των 
ελλείψεων. 

Κάθε σχέδιο δράσης αποτελείται από 2 ομάδες δεικτών αποτελέσματος: 

 Η 1η ομάδα περιλαμβάνει τους δείκτες αποτελέσματος με ελλείψεις οι οποίες 
καλύπτονται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Συνολικά, καταρτίστηκαν 
σχέδια δράσης για 20 δείκτες αποτελέσματος, από τους οποίους οι 9 αφορούσαν το 
ΕΚΤ, 3 την ΠΑΝ και 8 το ΕΤΠΑ (Πίνακας 22). 

 Η 2η ομάδα περιλαμβάνει τους δείκτες αποτελέσματος με ελλείψεις που θα 
καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο (δείκτες οριζόντιου χαρακτήρα) με το συντονισμό 
της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για τη 
μέτρηση των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ (δείκτες CR06-
CR09) και η επικαιροποίηση ορισμένων τιμών βάσης κοινών δεικτών άμεσων και 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ στα ΠΕΠ (δείκτες CR03-CR09). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 -  Δείκτες αποτελέσματος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέδιο δράσης για την κάλυψη ελλείψεων στις τιμές βάσης ή/και στόχου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Πλήθος 
δεικτών 

Ταμείο 
Κωδικός 
δείκτη 

Ονομασία δείκτη 

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΚΤ Τ2817 Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται κοινωνικά μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
  
  

3 

ΕΤΠΑ Τ2614 Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται 

ΕΤΠΑ Τ2730 
Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων 
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

ΕΤΠΑ Τ2728 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων -Ε.Σ.Π.Α 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΚΤ Τ3125 Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες 

ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  
  

3 

ΕΤΠΑ Τ3515 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων -Ε.Σ.Π.Α 

ΕΤΠΑ Τ3531 Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση 

ΕΤΠΑ Τ3510 Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας που προστατεύονται 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΚΤ Τ2436 Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται στην κοινωνία 

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 
ΕΚΤ Τ1386 

Άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται από υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται 
μέσω one stop shops και Κέντρων Κοινοτήτων 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΕΤΠΑ Τ1608 Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες 

ΕΠ ΑΝΕΚ 
  
  

3 

ΕΤΠΑ Τ4207 Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου 

ΕΚΤ Τ4221 
Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή προγραμμάτων 
σπουδών 

ΕΚΤ Τ4225 Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται 

ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ 
  
  
  
  
  

6 

ΠΑΝ CR07 
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

ΠΑΝ CR09 

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

ΠΑΝ CR08 
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά 
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

ΕΚΤ Τ4901 Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού 

ΕΚΤ Τ4907 Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις 

ΕΚΤ Τ4909 
Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / 
αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ 
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Η συμπλήρωση των ελλείψεων για την 1η ομάδα δεικτών ολοκληρώθηκε σταδιακά κατά το 
διάστημα Μαρτίου 2015 – Δεκεμβρίου 2016. 

Όσον αφορά στους δείκτες του ΕΚΤ, η πλειοψηφία των ελλείψεων καλύφθηκε με ευθύνη 
των Διαχειριστικών Αρχών και τα σχετικά έγγραφα αναρτήθηκαν στη SFC. Τρεις από τους 
δείκτες (Τ2817, Τ3125, Τ2436), εντάσσονται στις ενέργειες διορθώσεων σύμφωνα με το από 
28/3/2016 (αρ.πρωτ.16/οικ.292/ΕΥΣΕΚΤ) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ προς την Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Απασχόλησης (Πίνακας 23). 

Όσον αφορά στο ΕΤΠΑ, από τους 8 δείκτες οι 2 αφορούσαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις 
(T1608, T4207) και καλύφθηκαν οι ελλείψεις από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Οι 
υπόλοιποι δείκτες αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος και οι ελλείψεις 
αντιμετωπίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΥΣΣΑ (Πίνακας 23). 

Με την 1η προγραμματισμένη αναθεώρηση κάθε ΕΠ, οι ΔΑ έχουν αναλάβει την υποχρέωση 
επικαιροποίησης των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών αποτελέσματος με ελλείψεις, 
όπως αυτές καλύφθηκαν από τα σχέδια δράσης και αποτυπώνονται στον Πίνακα 23. 

Για τους δείκτες άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ των ΠΕΠ (CR03-CR09), 
η ΕΥΣΕΚΤ αποδελτίωσε τους εν λόγω κοινούς δείκτες ανά ΠΕΠ και ανά επενδυτική 
προτεραιότητα και απέστειλε τα σχετικά στοιχεία στις Διαχειριστικές Αρχές, προκειμένου οι 
τελευταίες να επικαιροποιήσουν τις τιμές βάσεις, όπου απαιτούνταν, και να αιτιολογήσουν 
τη νέα τιμή βάσης που έθεσαν. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι ΔΑ έχουν αναλάβει 
την υποχρέωση επικαιροποίησης των τιμών βάσης κατά την 1η αναθεώρηση των 
προγραμμάτων, στο πλαίσιο των διορθώσεων των δεικτών σύμφωνα με το από 28/3/2016 
(αρ.πρωτ.16/οικ.292/ΕΥΣΕΚΤ) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – 
ΕΣΠΑ προς την Ε. Επιτροπή και τις ενέργειες που υλοποιούνται υπό το συντονισμό και τις 
κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ. 

Σε ό,τι αφορά στη μέτρηση των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ για 
τους οποίους θα απαιτηθεί διενέργεια ερευνών, αυτή θα καλυφθεί στο πλαίσιο του 
Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2016 μεταξύ της ΕΑΣ και της 
ΕΛΣΤΑΤ. Συμφωνήθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα αναλάβει για όλα τα ΕΠ (στις αντίστοιχες 
επενδυτικές προτεραιότητες) το σχεδιασμό των δειγμάτων για τη μέτρηση των δεικτών για 
τους οποίους θα απαιτηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις/μεθοδολογικά έγγραφα 
της Επιτροπής, και ότι θα συμβάλλει στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων που θα 
χρησιμοποιηθούν στις έρευνες, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ . Σε συνέχεια απόφασης που 
θα ληφθεί από τις αρμόδιες ΔΑ για την πρώτη μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων (σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΠ στις οποίες υπάρχει ήδη ολοκλήρωση 
πράξεων συμμετεχόντων και καταχώρηση όλων των απαιτούμενων δεδομένων στο ΟΠΣ 
από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου για το σύνολο των συμμετεχόντων από τις 
αντίστοιχες πράξεις), θα ακολουθήσει συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ με βάση τα παραπάνω, 
υπό το συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 -  Ενέργειες κάλυψης ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος σε σχέδιο δράσης 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδικός 
δείκτη 

Ονομασία δείκτη Κάλυψη ελλείψεων 

ΕΠ ΑΝΑΔΒΜ 

CR07 
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση 
που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ 

Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης και την 
εκπλήρωση των αυτοδεσμεύσεων, ανατέθηκε το 2014 έργο για την ανάπτυξη 
μεθοδολογικού εργαλείου προσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών των 
οικονομικά μη ενεργών NEETs, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε Ομάδα 
Διαχείρισης Έργου για την υποβολή πρότασης προς την αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή, για την συμπλήρωση των τιμών στόχου των δεικτών βάση 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Βάσει της τελική πρότασης της Ομάδας Έργου, 
η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγήθηκε τη συμπλήρωση των τιμών στόχου 
και ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. Ιωαννίδη. Ύστερα από παρατηρήσεις 
της γεωγραφικής μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τιμές 
στόχου των δεικτών, ακολούθησε δεύτερη επιστολή του κ. Ιωαννίδη προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκαν οι τιμές στόχου των 
τριών δεικτών αποτελέσματος. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, απεστάλη 
επιστολή της ΕΕ, με την οποία άρθηκε η σχετική αυτοδέσμευση και επομένως 
καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος του 
σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις ΠΑΝ του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. Όλα τα 
έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC. 

CR09 

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας, 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Τ4901 
Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά 
τουλάχιστον 20% του αρχικού 

Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης και την 
εκπλήρωση των αυτοδεσμεύσεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. 
Ιωαννίδη για τον τρόπο μέτρησης των εν λόγω δεικτών αποτελέσματος. 
Ύστερα από παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της DG Emploi της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθησε δεύτερη επιστολή του κ. Ιωαννίδη προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκε η τιμή στόχου του 
δείκτη Τ4907. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, απεστάλη έγγραφο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο άρθηκαν οι σχετικές αυτοδεσμεύσεις και 
επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων των ανωτέρω δεικτών 
αποτελέσματος του σχεδίου δράσης του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. Όλα τα 
έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC. 

Τ4907 
Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση 
σε επιχειρήσεις 

Τ4909 
Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων 
ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ 
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ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τ2436 

Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται στην 
κοινωνία 

Οι δείκτες ΕΚΤ των 3 ΠΕΠ εντάσσονται στις ενέργειες διορθώσεων σύμφωνα 
με το από 28/3/2016 (αρ.πρωτ.16/οικ.292/ΕΥΣΕΚΤ) έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ προς την Ευρ. Επιτροπή, Γεν. 
Διεύθυνση Απασχόλησης. Η ΕΥΣΕΚΤ πραγματοποίησε συνάντηση στις 
23.11.2016 με τις 13 ΕΥΔ, στην οποία συζητήθηκαν οι προτάσεις αλλαγών 
/διορθώσεων των δεικτών που απέστειλε στις 9.9.2016. Ακολούθησε το από 
28.11.2016 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ και η διαδικασία 
συνεργασίας είναι σε εξέλιξη. Τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών ΕΚΤ στα 3 ΠΕΠ 
θα συμπληρωθούν αφού συμφωνηθούν οι αλλαγές/διορθώσεις των 
αντίστοιχων δεικτών. 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Τ3125 

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες 

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τ2817 

Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται 
κοινωνικά μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τ1386 

Άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται 
από υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται μέσω one stop 
shops και Κέντρων Κοινοτήτων 

Ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου στηρίχθηκαν στο 
«Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και το «Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο 
Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της Φτώχειας», τα οποία είναι 
αναρτημένα στα έγγραφα του Προγράμματος στην ηλεκτρονική βάση SFC. 

ΕΠ ΑΝΕΚ 

Τ4221 
Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών 

Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η 
οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC. Η έκθεση περιλαμβάνει 
αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του 
δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε αναζήτηση σχετικών συμφώνων 
συνεργασίας από δράσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/ και εθνικά προγράμματα (desk 
research εργασία). 

Τ4225 Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται 

Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η 
οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC. Η έκθεση περιλαμβάνει 
αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του 
δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε καταγραφή έργων /δράσεων 
διοικητικής μεταρρύθμισης που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται και η 
τελική τους εκροή έχει τεθεί σε εφαρμογή (desk research εργασία κυρίως στις 
δράσεις του ΕΠΑΝ και του ΕΠ ΔΜ 2007-2013) 

Τ4207 Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου 

Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η 
οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC. Η έκθεση περιλαμβάνει 
αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του 
δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε αξιοποίηση ων τελικών 
αποτελεσμάτων της έρευνας για την καινοτομία των επιχειρήσεων cis 2010-
2012 (ΕΚΤ) συνδυαστικά με άλλους σχετικούς δείκτες. 
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ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ1608 
Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και 
διαδικασίες 

Οι ελλείψεις στις τιμές βάσης και στόχου καλύφθηκαν έπειτα από τη 
δημοσίευση από το Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) της έκδοσης 
«Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012», η οποία είναι 
διαθέσιμη και ηλεκτρονικά. Οι πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία έχουν 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC. 

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Τ2730 
Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Η τιμή βάσης ορίστηκε σε 140 km2 για το έτος 2014 βάσει της συνολικής 
έκτασης των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), όπως 
αυτές έχουν προσδιοριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε εφαρμογή 
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ . Η τιμή στόχου ορίστηκε στο μηδέν (0), καθώς 
προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η διαχείριση του 
κινδύνου πλημμυρών για όλες τις ΖΔΥΚΠ, ενώ το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 
επικεντρώνεται στην υλοποίηση έργων στις περιοχές αυτές. Το Δελτίο 
Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC. 

Τ2728 
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των 
στόχων των Προγραμμάτων -Ε.Σ.Π.Α 

Καθώς ο τίτλος του δείκτη δεν αντικατοπτρίζει κατάλληλα τον ειδικό στόχο 
του Προγράμματος, ο τίτλος του δείκτη προσαρμόζεται σε "Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ". Για τα αέρια του θερμοκηπίου η Ελλάδα καταρτίζει 
ετήσια εθνική έκθεση απογραφής, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι τιμές του δείκτη δεν μπορούν να εξειδικευτούν σε 
Περιφερειακό Επίπεδο καθώς οι στόχοι μείωσης της Απόφασης 406/2009/ΕΚ 
αφορούν σε επίπεδο κράτους–μέλους και η μεθοδολογία υπολογισμού έχει 
δομηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η τιμή βάσης και στόχου 
συμπίπτουν με τις εθνικές τιμές, ήτοι 48.726.297 τόνοι ισοδύναμου CO2 για 
το 2012 ως τιμής βάσης και 58.858.799 τόνοι ισοδύναμου CO2 ως στόχος για 
το 2023. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει 
αναρτηθεί στην SFC. 

Τ2614 Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται 

Ο δείκτης αντικαθίσταται με τον δείκτη "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων" 
καθώς ο προτεινόμενος δείκτης δεν δύναται να μετρηθεί κατάλληλα για για 
να αντικατοτρίσει τον ειδικό στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις που θα 
υλοποιηθούν. Η τιμή βάσης του νέου δείκτη ορίστηκε σε 725,30 εκτάρια. Η 
τιμή στόχου για το 2023 παραμένει η ίδια με την τιμή βάσης. Η μη αύξηση της 
έκτασης των καμμένων εκτάσεων στα επίπεδα του 2012 θεωρείται σημαντική 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις αύξησης των δασικών πυρκαγιών 
στην Περιφέρεια αλλά και τη συχνότητα με την οποία συμβάντα δασικών 
πυρκαγιών επαναλαμβάνονται. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα 
στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC. 
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ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τ3510 Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας που προστατεύονται 

Ο δείκτης αντικαθίσταται με τον δείκτη "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων" 
καθώς ο προτεινόμενος δείκτης δεν δύναται να μετρηθεί κατάλληλα για για 
να αντικατοτρίσει τον ειδικό στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις που θα 
υλοποιηθούν. Η τιμή βάσης του νέου δείκτη ορίστηκε σε 725,30 εκτάρια. Η 
τιμή στόχου για το 2023 παραμένει η ίδια με την τιμή βάσης. Η μη αύξηση της 
έκτασης των καμμένων εκτάσεων στα επίπεδα του 2012 θεωρείται σημαντική 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις αύξησης των δασικών πυρκαγιών 
στην Περιφέρεια αλλά και τη συχνότητα με την οποία συμβάντα δασικών 
πυρκαγιών επαναλαμβάνονται. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα 
στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC. 

Τ3515 
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των 
στόχων των Προγραμμάτων -Ε.Σ.Π.Α 

Καθώς ο τίτλος του δείκτη δεν αντικατοπτρίζει κατάλληλα τον ειδικό στόχο 
του Προγράμματος, ο τίτλος του δείκτη προσαρμόζεται σε "Εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ". Για τα αέρια του θερμοκηπίου η Ελλάδα καταρτίζει 
ετήσια εθνική έκθεση απογραφής, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι τιμές του δείκτη δεν μπορούν να εξειδικευτούν σε 
Περιφερειακό Επίπεδο καθώς οι στόχοι μείωσης της Απόφασης 406/2009/ΕΚ 
αφορούν σε επίπεδο κράτους–μέλους και η μεθοδολογία υπολογισμού έχει 
δομηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η τιμή βάσης και στόχου 
συμπίπτουν με τις εθνικές τιμές, ήτοι 48.726.297 τόνοι ισοδύναμου CO2 για 
το 2012 ως τιμής βάσης και 58.858.799 τόνοι ισοδύναμου CO2 ως στόχος για 
το 2023. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει 
αναρτηθεί στην SFC. 

Τ3531 
Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

Ο δείκτης αντικαθίσταται με τον δείκτη "Απαιτούμενη ποσότητα νερού για 
την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών" καθώς δεν αντικατοπτρίζει 
κατάλληλα τον ειδικό στόχο του Προγράμματος. Η τιμή βάσης του δείκτη 
ορίστηκε σε 48.265.500 m3 και η τιμή στόχου σε 52.462.000 m3. Το Δελτίο 
Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC. 
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