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ΡΑΑΤΘΜΑ 1 -  Αρμοδιότθτεσ οργάνων, υπθρεςιϊν και φορζων ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου που αφοροφν ςτθν 
παρακολοφκθςθ. 

ΥΡΘΕΣΛΑ-ΦΟΕΑΣ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ 
ΡΑΞΘ 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ ΡΑΞΘ ΤΟΥ ΣΔΕ   ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ   /ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ/ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ 

 1. Διαχειριςτικι Αρχι 
Επιχειρθςιακοφ  Ρρογράμματοσ         
                                                                                                                         
- Άρκρο 8 παρ.1 εδαφ.α Ρ.4314/2014                                     

Ωποςτθρίηει το ζργο τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ παρζχοντασ ςε αυτιν τα 
απαιτοφμενα  ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ, και ιδίωσ δεδομζνα που 
αφοροφν τθν πρόοδο του ΕΥ ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, δθμοςιονομικά 
δεδομζνα και δεδομζνα που αφοροφν τουσ 
δείκτεσ και τα ορόςθμα, ενϊ μεριμνά  για 
τθν εφαρμογι των αποφάςεων τθσ 
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ. 

Ωποςτθρίηει το ζργο τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ παρζχοντασ ςε αυτιν τα 
απαιτοφμενα  ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ, και ιδίωσ δεδομζνα που 
αφοροφν τθν πρόοδο του ΕΥ ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, δθμοςιονομικά 
δεδομζνα και δεδομζνα που αφοροφν τουσ 
δείκτεσ και τα ορόςθμα, ενϊ μεριμνά  για 
τθν εφαρμογι των αποφάςεων τθσ 
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ. 

  

 
 - Άρκρο 3  παρ. Λ.2 και ΛΛ.2  ΩΑ  
Aναδιάρκρωςθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του ΕΥ   …. , ςφμφωνα με το 
άρκρο 7 του Ρ. 4314/2014 κα τθν  
αντικατάςταςθ τθσ αρικμ. 41541/Γϋ ΞΥΧ/276  
(ΦΕΞ 1501 Βϋ/8.12.2000 ) ΞΩΑ, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει   

Πονάδα Α.1: 
Ωποςτθρίηει το ζργο τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ παρζχοντασ ςε αυτιν τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ, και ιδίωσ δεδομζνα που 
αφοροφν τθν πρόοδο του ΕΥ ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, δθμοςιονομικά 
δεδομζνα και δεδομζνα που αφοροφν τουσ 
δείκτεσ, τα ορόςθμα και τουσ ςτόχουσ του 
πλαιςίου επίδοςθσ και προβαίνει ςτθν 
ανάλθψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθν 
εφαρμογι των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ. 
 

Πονάδα Α.1: 
Ωποςτθρίηει το ζργο τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ παρζχοντασ ςε αυτιν τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ, και ιδίωσ δεδομζνα που 
αφοροφν τθν πρόοδο του ΕΥ ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, δθμοςιονομικά 
δεδομζνα και δεδομζνα που αφοροφν τουσ 
δείκτεσ, τα ορόςθμα και τουσ ςτόχουσ του 
πλαιςίου επίδοςθσ και προβαίνει ςτθν 
ανάλθψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθν 
εφαρμογι των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ. 

-Διοργανϊνει ςεμινάρια 
κατάρτιςθσ του 
προςωπικοφ των τελικϊν 
δικαιοφχων για τον τρόπο 
μζτρθςθσ των δεικτϊν 
εκροϊν ςε ςυνεργαςία με 
τθν ΕΑ 

-Διενεργεί ςεμινάρια κατάρτιςθσ του 
προςωπικοφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ  για 
τον τρόπο μζτρθςθσ των δεικτϊν εκροϊν  
και αποτελεςμάτων ςε ςυνεργαςία με τθν 
ΕΑ 
-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ και ςυςτθματικι 
ςυλλογι ςτοιχείων από τουσ τελικοφσ 
δικαιοφχουσ και τθν τροφοδότθςθ του ΟΠ 
με τα ςτοιχεία αυτά για τουσ δείκτεσ 
εκροϊν, κακϊσ και για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τθσ πλθρότθτασ των 
ςυλλεγόμενων ςτοιχείων 
-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ και ςυςτθματικι 
ςυλλογι ςτοιχείων από τισ κατάλλθλεσ 
πθγζσ  με τα ςτοιχεία για τουσ δείκτεσ 
αποτελεςμάτων, κακϊσ και για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
πλθρότθτασ των ςυλλεγόμενων ςτοιχείων 
-Παρακολουκεί τουσ δείκτεσ εκροϊν και  
τουσ  δείκτεσ αποτελεςμάτων  με βάςθ τα 
ςτοιχεία που ειςάγονται ςτο ΟΠ ςτα 
ςχετικά δελτία 
-Παρζχει πλθροφόρθςθ ςτθν ΕΑ ςχετικά με 
τθν πρόοδο των  δεικτϊν εκροϊν δφο φορζσ 

-Ενθμερϊνει τουσ 
τελικοφσ δικαιοφχουσ για 
τθ ςθμαντικότθτα τθσ 
επίτευξθσ των δεικτϊν 
του πλαιςίου επιδόςεων 
του 2018 και του 2023 και 
ιδιαίτερα του 2018 για τθν 
κατανομι του 
αποκεματικοφ επίδοςθσ 
-Διενεργεί ςεμινάρια 
κατάρτιςθσ του 
προςωπικοφ των τελικϊν 
δικαιοφχων για τον τρόπο 
μζτρθςθσ των δεικτϊν 
που ςυμμετζχουν ςτο 
πλαίςιο επιδόςεων ςε 
ςυνεργαςία με τθν ΕΑ 
-Διενεργεί ςεμινάρια 
κατάρτιςθσ του 
προςωπικοφ τθσ 
Διαχειριςτικισ Αρχισ για 
τον τρόπο μζτρθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ των 
δεικτϊν που ςυμμετζχουν 
ςτο πλαίςιο επιδόςεων ςε 
ςυνεργαςία με τθν ΕΑ                                                                                                              
- Αντιςτοιχίηει τουσ 
δείκτεσ εκροϊν και  
βαςικϊν ςταδίων 
εφαρμογισ με τουσ 
οικονομικοφσ  δείκτεσ, 
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ΥΡΘΕΣΛΑ-ΦΟΕΑΣ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ 
ΡΑΞΘ 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ ΡΑΞΘ ΤΟΥ ΣΔΕ   ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ   /ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ/ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ 

κατϋζτοσ και των δεικτϊν αποτελεςμάτων 
ανάλογα με τθν περίοδο μζτρθςθσ του κάκε 
δείκτθ 
-Παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν 
πρόοδο των δεικτϊν  εκροϊν και 
αποτελεςμάτων ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Παρακολοφκθςθσ με ςχετικι κοινοποίθςθ 
ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ πολιτικισ 
- Μεριμνά για τθν λιψθ  μζτρων κεραπείασ 
ςτθν περίπτωςθ διάγνωςθσ ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν μθ επίτευξθ των δεικτϊν 
εκροϊν και αποτελεςμάτων 
- Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των 
ςτοιχείων που αφοροφν τουσ δείκτεσ 
εκροϊν και αποτελεςμάτων για τθν 
τροφοδότθςθ των ετθςίων εκκζςεων του 
ΕΠ/ΠΕΠ 
- Προβλζπει τθν  ενςωμάτωςθ ςτο χζδιο 
Αξιολόγθςθσ (Evaluation Plan) ςχετικισ 
αξιολόγθςθσ που κα αποτιμά τισ επιπτϊςεισ 
του ΕΠ/ΠΕΠ και λοιπϊν αξιολογιςεων που 
ςυμβάλλουν ςτθν εκτίμθςθ τθσ 
επιτευξιμότθτασ  των δεικτϊν εκροϊν 

δθλαδι ςυςχετίηει τα 
ζργα  που ζχουν 
ολοκλθρϊςει το φυςικό 
τουσ αντικείμενο (ΕΣΠΑ)   
ι ζχουν ολοκλθρϊςει 
μερικά το φυςικό τουσ 
αντικείμενο (ΕΚΣ)  και 
ςυμβάλλουν ςτα ορόςθμα 
μζςω των δεικτϊν εκροϊν 
με τισ πιςτοποιθμζνεσ 
δαπάνεσ που τουσ 
αναλογοφν ι/και 
ςυςχζτιςθ των 
πιςτοποιθμζνων δαπανϊν 
των ζργων που 
ςυμβάλλουν ςτθν 
επίτευξθ των βαςικϊν 
ςταδίων υλοποίθςθσ                                                                      
-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
και ςυςτθματικι ςυλλογι 
ςτοιχείων από τουσ 
τελικοφσ δικαιοφχουσ και 
τθν τροφοδότθςθ του ΟΠ 
με τα ςτοιχεία αυτά για 
τουσ δείκτεσ εκροϊν και 
τουσ χρθματοδοτικοφσ 
δείκτεσ, κακϊσ και για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
και τθσ πλθρότθτασ των 
ςυλλεγόμενων ςτοιχείων 
-Παρακολουκεί τουσ 
δείκτεσ εκροϊν, τουσ  
οικονομικοφσ δείκτεσ και 
τα βαςικά ςτάδια 
υλοποίθςθσ με βάςθ τα 
ςτοιχεία που ειςάγονται 
ςτο ΟΠ ςτα ςχετικά 
δελτία  
-Παρζχει πλθροφόρθςθ 
ςτθν ΕΑ ςχετικά με τθν 
πρόοδο των  δεικτϊν 
οροςιμων και των ςτόχων 
του πλαιςίου επιδόςεων 
δυο φορζσ κατ’ ζτοσ 

-Παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν 
πρόοδο των δεικτϊν  οροςιμων και των 
ςτόχων του πλαιςίου επιδόςεων ςτα μζλθ 

  Πονάδα Α.1: 
Υαρακολουκεί τθν πορεία εφαρμογισ του 
ΕΥ και ειδικότερα τθ χρθματοοικονομικι 
πρόοδό του, τουσ ποςοτικοποιθμζνουσ 
δείκτεσ, τα ορόςθμα και τουσ ςτόχουσ του 
πλαιςίου επίδοςθσ, τισ προοπτικζσ εξζλιξισ 
τουσ, εφαρμόηει τισ ρυκμίςεισ του ενιαίου 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν 
και λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
απορρόφθςθ των ετιςιων δεςμεφςεων του 
ΕΥ, βάςει των οποίων εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία τθσ αποδζςμευςθσ. 

Πονάδα Α.1: 
Υαρακολουκεί τθν πορεία εφαρμογισ του 
ΕΥ και ειδικότερα τθ χρθματοοικονομικι 
πρόοδό του, τουσ ποςοτικοποιθμζνουσ 
δείκτεσ, τα ορόςθμα και τουσ ςτόχουσ του 
πλαιςίου επίδοςθσ, τισ προοπτικζσ εξζλιξισ 
τουσ,  εφαρμόηει τισ ρυκμίςεισ του ενιαίου 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν 
και λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
απορρόφθςθ των ετιςιων δεςμεφςεων του 
ΕΥ, βάςει των οποίων εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία τθσ αποδζςμευςθσ. 

 

  Πονάδα Α.1: 
Είναι υπεφκυνθ για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι 
ςτοιχείων που ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ 
του Ε.Ρ. και του πλαιςίου επίδοςθσ, κακϊσ 
και τθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και 
ποιότθτάσ τουσ. Χυνεργάηεται με τθν ΕΑΧ και 
εφαρμόηει τισ ρυκμίςεισ του ενιαίου 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν, 
όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
 

Πονάδα Α.1: 
Είναι υπεφκυνθ για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι 
ςτοιχείων που ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ 
του Ε.Υ. και του πλαιςίου επίδοςθσ, κακϊσ 
και τθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και 
ποιότθτάσ τουσ. Χυνεργάηεται με τθν ΕΑΧ και 
εφαρμόηει τισ ρυκμίςεισ του ενιαίου 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν, 
όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 

  Πονάδα Α.2: 
Χυντάςςει τισ προςκλιςεισ για τθν υποβολι 

Πονάδα Α.2: 
Χυντάςςει τισ προςκλιςεισ για τθν υποβολι 

Διαμορφϊνει το περιεχόμενο τθσ 
Πρόςκλθςθσ και προςαρμόηει  και 
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ΥΡΘΕΣΛΑ-ΦΟΕΑΣ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ 
ΡΑΞΘ 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ ΡΑΞΘ ΤΟΥ ΣΔΕ   ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ   /ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ/ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ 

αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, ςτθ βάςθ τθσ 
«Εξειδίκευςθσ τθσ εφαρμογισ του ΕΥ» και 
του ετιςιου προγραμματιςμοφ των 
προςκλιςεων, όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν 
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και 
δείκτεσ που πρζπει να επιτευχκοφν μζςω 
του κάκε άξονα, τθν πορεία των ιδθ 
ενταγμζνων πράξεων, κακϊσ και τυχόν 
πρότερεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν 
ζκδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε ςυνεργαςία με 
τθ Πονάδα Α1 

αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, ςτθ βάςθ τθσ 
«Εξειδίκευςθσ τθσ εφαρμογισ του ΕΥ» και 
του ετιςιου προγραμματιςμοφ των 
προςκλιςεων, όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν 
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και 
δείκτεσ που πρζπει να επιτευχκοφν μζςω 
του κάκε άξονα, τθν πορεία των ιδθ 
ενταγμζνων πράξεων, κακϊσ και τυχόν 
πρότερεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν 
ζκδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε ςυνεργαςία με 
τθ Πονάδα Α1 

ςυμπλθρϊνεικατάλλθλα το Παράρτθμα ΙΙ 
κακϊσ και τα ερωτθματολόγια/απογραφικά 
Δελτία ςυμμετεχόντων, ανάλογα με τθ 
δράςθ και τθν ομάδα-ςτόχο και τα 
προςαρτά ςτθν Πρόςκλθςθ, προκειμζνου οι 
δυνθτικοί δικαιοφχοι να ενθμερωκοφν για 
τα ςτοιχεία που κα πρζπει να ςυλλζξουν  και 
ειδικότερα για:  
α) τον τρόπο και τουσ χρόνουσ εκπλιρωςθσ 
τθσ υποχρζωςθσ ςυλλογισ δεδομζνων 
ςυμμετεχόντων, δθλαδι τθσ ςυμπλιρωςθσ 
των ερωτθματολογίων από κάκε 
ωφελοφμενο ςυμμετζχοντα, τόςο κατά τθν 
είςοδό του ςτθν πράξθ, όςο και κατά τθν 
αποχϊρθςθ/ζξοδό του από αυτι  
(προςδιοριςμόσ του πότε ακριβϊσ 
ςυντελείται θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ του κάκε 
ςυμμετζχοντα, προκεςμίεσ από τθν 
θμερομθνία ειςόδου και εξόδου κλπ)  
β) τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να 
επεξεργαςτοφν, αποκθκεφςουν και 
διαβιβάςουν τα ςτοιχεία ωφελουμζνων 
ςυμμετεχόντων (καταχϊρθςθ, επεξεργαςία 
και διόρκωςθ τυχόν ελλείψεων ι λακϊν, 
διαβίβαςθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα ΟΠ-ΕΠΑ, 
εφόςον θ πρϊτθ καταχϊρθςθ διενεργείται 
ςε ενδιάμεςο ςφςτθμα) κακϊσ και τουσ 
ςχετικοφσ χρόνουσ. 
γ) τουσ χρόνουσ υποβολισ του Δελτίου 
Διλωςθσ Επίτευξθσ Δεικτϊν Πράξθσ, πζραν 
τθσ υποχρεωτικισ ετιςιασ. 

τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ με ςχετικι 
κοινοποίθςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ 
πολιτικισ 
- Μεριμνά για τθν λιψθ  μζτρων κεραπείασ 
ςτθν περίπτωςθ διάγνωςθσ ηθτθμάτων που 
αφοροφν τισ επιδόςεισ ςε ςυνεργαςία με 
τθν ΕΑ 
- Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των 
ςτοιχείων που αφοροφν τουσ δείκτεσ των 
οροςιμων και των ςτόχων του πλαιςίου 
επιδόςεων για τθν τροφοδότθςθ των 
ετθςίων εκκζςεων   
- Προβλζπει τθν  ενςωμάτωςθ ςτο χζδιο 
Αξιολόγθςθσ (Evaluation Plan) ςχετικισ 
αξιολόγθςθσ που κα εκπονθκεί το 2018 με 
αντικείμενο  τθν πρόοδο των οροςιμων και 
το 2023 με αντικείμενο τθν πρόοδο των 
ςτόχων  του πλαιςίου επιδόςεων 

 Πονάδα Β: 
 Υαρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων και 
μεριμνά για τθν υλοποίθςι τουσ με βάςθ 
τθν απόφαςθ ζνταξθσ και τισ αναλθφκείςεσ 
νομικζσ δεςμεφςεισ κακϊσ και για τθ 
ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ ιςχφοντεσ 
κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ κακ’ όλθ 
τθν περίοδο τθσ υλοποίθςθσ τουσ. Χτο 
πλαίςιο αυτό:  
Υαρακολουκεί ςυςτθματικά τθν πορεία 
υλοποίθςθσ των πράξεων και τθν τιρθςθ 
των χρονικϊν προκεςμιϊν που τίκενται για 
τθν ολοκλιρωςθ επί μζρουσ 
δράςεων/υποζργων των πράξεων, 
διοικθτικά και επιτοπίωσ ……. 

  Ξατά τθ διοικθτικι επαλικευςθ των 
δαπανϊν που δθλϊνει ο δικαιοφχοσ 
με τθν υποβολι του Δελτίου Διλωςθσ 
Δαπανϊν, θ ΔΑ εξετάηει μεταξφ άλλων 
και τθ δυνατότθτα επίτευξθσ του 
αναμενόμενου αποτελζςματοσ του 
υποζργου/τθσ πράξθσ (επίτευξθ των 
δεικτϊν εκροϊν και άμεςων 
αποτελεςμάτων), ςυνεκτιμϊντασ τον 
αρικμό των καταχωρθμζνων ςτο ΣΥΧ-
ΕΧΥΑ Απογραφικϊν Δελτίων ςτοιχείων 
ςυμμετεχόντων . 
 

 Διοικθτικι Επαλικευςθ Επίτευξθσ 
Δεικτϊν Υαρακολοφκθςθσ Υράξθσ 

Σ δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλει το 
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………………………………………… 
 
- Διενεργεί διοικθτικζσ και επιτόπιεσ 
επαλθκεφςεισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 21 του Ρ. 4314/2014 προκειμζνου να 
επιβεβαιωκεί θ παράδοςθ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν και θ πραγματικι 
πραγματοποίθςθ των δαπανϊν που 
δθλϊνουν οι δικαιοφχοι, θ τιρθςθ χωριςτοφ 
λογιςτικοφ ςυςτιματοσ ι επαρκισ λογιςτικι 
κωδικοποίθςθ, θ τιρθςθ των κανόνων 
δθμοςιότθτασ, κακϊσ και θ ςυμμόρφωςθ 
των πράξεων προσ τουσ εκνικοφσ και 
κοινοτικοφσ κανόνεσ. 

τυποποιθμζνο ζντυπο Δελτίο Διλωςθσ 
Επίτευξθσ Δεικτϊν Υράξθσ, με όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο επίτευξθσ των 
τιμϊν των δεικτϊν τθσ πράξθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτοιχείων 
ςυλλογισ και καταχϊρθςθσ δεδομζνων των 
απογραφικϊν δελτίων ςτοιχείων 
ςυμμετεχόντων, από τα οποία εκτιμϊνται οι 
τιμζσ όλων των δεικτϊν εκροϊν και άμεςων 
αποτελεςμάτων ςυμμετεχόντων για το ΕΞΨ/ 
ΥΑΡ..  
Επαλθκεφει διοικθτικά τα ςτοιχεία που 
δθλϊνει ο Δικαιοφχοσ με βάςθ τα 
καταχωρθμζνα ςτο ΣΥΧ δεδομζνα. 
 

 Επιτόπια Επαλικευςθ 
Ξατά τθν επιτόπια επαλικευςθ από τθ ΔΑ 
ςτθν ζδρα του δικαιοφχου ι ςτον τόπο 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ εξετάηεται 
επιβεβαιϊνεται μεταξφ άλλων θ τιρθςθ και 
ορκότθτα των ςτοιχείων που υποβάλλει ο 
δικαιοφχοσ, όςον αφορά ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ των ωφελουμζνων και ςτθ φυςικι 
και οικονομικι υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ 
τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ – Υαράρτθμα ΛΛ 
ςχετικά με τα microdata. 
 

 Υαρακολοφκθςθ ςτοιχείων 
προόδου πράξθσ 

Χε περίπτωςθ αποκλίςεων τθσ εκτζλεςθσ 
μιασ πράξθσ από τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ - Υαράρτθμα ΛΛ, ςχετικά με τα 
microdata, θ ΔΑ προβαίνει ςε ςτενότερθ 
παρακολοφκθςι τθσ, οπότε και 
ςυνεκτιμϊντασ τα ςτοιχεία ςυλλογισ, 
επεξεργαςίασ και καταχϊρθςθσ των 
δεδομζνων, τισ αποκλίςεισ και τθν 
τεκμθρίωςι τουσ μπορεί να προτείνει  τθ 
λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν 

 Πονάδα Β:  
 

   

2.Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ  
 

    

2.1  Ειδικι Υπθρεςία Στρατθγικισ, 
Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ                                                                   
-Αρκρο 54 Ρ.4314/2014                      -Άρκρο 

1. Χτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ 
περιόδου 2014-2020 καταρτίηεται "Ενιαίο 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 

1. Χτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ 
περιόδου 2014-2020 καταρτίηεται "Ενιαίο 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 
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2 Υαρ.ΛΛ ςθμεία 7,8 9 τθσ ΩΑ … Αναδιάκρωςθ 
Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ, Χχεδιαςμοφ 
και αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 15 
του Ρ. 4314/2014 

2014-2020". Χτόχοσ του είναι θ ανταπόκριςθ 
ςτισ υποχρεϊςεισ των Ξανονιςμϊν των 
Ευρωπαϊκϊν και Διαρκρωτικϊν 
Επενδυτικϊν Ψαμείων (ΕΔΕΨ) που 
ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ, το Υλαίςιο 
Επιδόςεων των Υρογραμμάτων τθσ 
περιόδου 2014-2020 και τθν εκ των 
προτζρων γενικι αιρεςιμότθτα 7 
"Στατιςτικά Συςτιματα και Δείκτεσ 
Αποτελεςμάτων" του Υαραρτιματοσ ΧΛ του 
Ξανονιςμοφ. Ψο Ενιαίο Χφςτθμα 
Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν καλφπτει όλουσ 
τουσ δείκτεσ των ΕΥ/ΥΕΥ όλων των ΕΔΕΨ 
που ειςάγονται ςτθ βάςθ δεδομζνων 
SFC2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δεικτϊν του Υλαιςίου Επιδόςεων. Σι δείκτεσ 
του παρακολουκοφνται και μζςω του ΣΥΧ. 
2. Αρμόδια Ωπθρεςία για το ςχεδιαςμό και 
εφαρμογι του Ενιαίου Χυςτιματοσ 
Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020 
είναι θ ΕΑΧ/ΕΩΧΧΑ θ οποία μεριμνά για τθν 
ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων φορζων και 
υπθρεςιϊν, τθν κατάρτιςθ των 
εμπλεκομζνων ςτελεχϊν, τθν ανάπτυξθ και 
μεταφορά τεχνογνωςίασ και τθν ανάπτυξθ 
των διαδικαςιϊν και εργαλείων, 
ςυνεπικουροφμενθ από τισ Διαχειριςτικζσ 
Αρχζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ κατά 
περίπτωςθ. 

2014-2020". Χτόχοσ του είναι θ ανταπόκριςθ 
ςτισ υποχρεϊςεισ των Ξανονιςμϊν των 
Ευρωπαϊκϊν και Διαρκρωτικϊν 
Επενδυτικϊν Ψαμείων (ΕΔΕΨ) που 
ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ, το Υλαίςιο 
Επιδόςεων των Υρογραμμάτων τθσ 
περιόδου 2014-2020 και τθν εκ των 
προτζρων γενικι αιρεςιμότθτα 7 
"Στατιςτικά Συςτιματα και Δείκτεσ 
Αποτελεςμάτων" του Υαραρτιματοσ ΧΛ του 
Ξανονιςμοφ. Ψο Ενιαίο Χφςτθμα 
Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν καλφπτει όλουσ 
τουσ δείκτεσ των ΕΥ/ΥΕΥ όλων των ΕΔΕΨ 
που ειςάγονται ςτθ βάςθ δεδομζνων 
SFC2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δεικτϊν του Ρλαιςίου Επιδόςεων. Σι 
δείκτεσ του παρακολουκοφνται και μζςω 
του ΣΥΧ. 
2. Αρμόδια Ωπθρεςία για το ςχεδιαςμό και 
εφαρμογι του Ενιαίου Χυςτιματοσ 
Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020 
είναι θ ΕΑΧ/ΕΩΧΧΑ θ οποία μεριμνά για τθν 
ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων φορζων και 
υπθρεςιϊν, τθν κατάρτιςθ των 
εμπλεκομζνων ςτελεχϊν, τθν ανάπτυξθ και 
μεταφορά τεχνογνωςίασ και τθν ανάπτυξθ 
των διαδικαςιϊν και εργαλείων, 
ςυνεπικουροφμενθ από τισ Διαχειριςτικζσ 
Αρχζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ κατά 
περίπτωςθ. 

 7. Είναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό και τθ 
ςυνεχι επικαιροποίθςθ του Ενιαίου 
Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν τθσ 
προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 και 
τθν εφαρμογι των ρυκμίςεϊν του, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ. 
4314/2014 και τθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 
(ςτατιςτικά ςυςτιματα) του Ξανονιςμοφ 
(ΕΞ) 1303/2013 και τθ διαςφάλιςθ του 
αποτελεςματικοφ ςυντονιςμοφ των Ειδικϊν 
Ωπθρεςιϊν ςε κζματα δεικτϊν για όλα τα 
ΕΔΕΨ ςε εκνικό επίπεδο 
8. Περιμνά   για τθ ςυςτθματικι 
ποςοτικοποίθςθ των εκροϊν και των 
αποτελεςμάτων των Υρογραμμάτων του 
ΕΧΥΑ 2014-20202 ςε ςυνεργαςία με τισ 
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, τθν παροχι 

9. Υαρακολουκεί και αξιολογεί τθν επίτευξθ 
των οροςιμων και των ςτόχων όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτο πλαίςιο επίδοςθσ των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 2014-20 και 
μεριμνά για τθν κατανομι του 
αποκεματικοφ επίδοςθσ ςτουσ άξονεσ 
προτεραιότθτασ και τα προγράμματα όλων 
των ΕΔΕΨ που επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 20, 21 και 22 του 
Ξανονιςμοφ (ΕΞ)1303/2013 ςε ςυνεργαςία 
με τισ Δ.Α. και τθν Ε.Ε. και ςτθ βάςθ των 
ςχετικϊν οδθγιϊν που αφοροφν όλα τα 
κράτθ μζλθ. 

-Εκπροςωπεί το κράτοσ μζλοσ ζναντι τθσ Ε.Ε. 
ςτθν ανάπτυξθ του ενιαίου ςυςτιματοσ 
δεικτϊν και τθν κάλυψθ των απαιτιςεων 
τθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 
-Μεριμνά για τθν αποτφπωςθ του 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν 
εκροϊν  και αποτελεςμάτων ςτο φςτθμα 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΔΕ) 
-Διαμορφϊνει τουσ οριςμοφσ, τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των κοινϊν 
δεικτϊν  και των δεικτϊν αποτελζςματοσ 
που μετρϊνται ςε εκνικό επίπεδο  , όπου 
απαιτείται , ςε ςυνεργαςία με τισ Δ.Α. 
-Διενεργεί ςεμινάρια κατάρτιςθσ των Δ.Α. 
και των λοιπϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν υλοποίθςθ του ΕΠ/ΠΕΠ για τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των κοινϊν 

-Εκπροςωπεί το κράτοσ μζλοσ ζναντι τθσ Ε.Ε. 
ςτθν ανάπτυξθ του μθχανιςμοφ για το 
ςυντονιςμό του πλαιςίου επιδόςεων 
-Μεριμνά για τθν αποτφπωςθ του 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του πλαιςίου 
επιδόςεων ςτο φςτθμα Διαχείριςθσ και 
Ελζγχου (ΔΕ) 
-Διαμορφϊνει τουσ οριςμοφσ, τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν 
του πλαιςίου επίδοςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ 
Δ.Α. 
-Διενεργεί ςεμινάρια κατάρτιςθσ των Δ.Α. 
και των λοιπϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν υλοποίθςθ του ΕΠ/ΠΕΠ για τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν 
που ςυμμετζχουν ςτο πλαίςιο επιδόςεων ςε 
ςυνεργαςία με τισ Δ.Α. 
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κατευκφνςεων ςτισ Ειδικζσ Ωπθρεςίεσ ςε 
κζματα δεικτϊν, τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ των δεδομζνων παρακολοφκθςθσ 
δεικτϊν και τθν ανάπτυξθ - μεταφορά 
τεχνογνωςίασ, αναφορικά με τθν 
προςζγγιςθ με βάςθ τα αποτελζςματα, 
μεταξφ των Ειδικϊν Ωπθρεςιϊν τθσ Εκνικισ 
Αρχισ Χυντονιςμοφ και των άλλων Ειδικϊν 
Ωπθρεςιϊν του ΕΧΥΑ 

δεικτϊν εκροϊν και των δεικτϊν 
αποτελζςματοσ που μετρϊνται ςε εκνικό 
επίπεδο όπου απαιτείται, ςε ςυνεργαςία με 
τισ Δ.Α. 
-υλλζγει  πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
πρόοδο των δεικτϊν εκροϊν και 
αποτελεςμάτων ανάλογα με τθν περίοδο 
ςυλλογισ των ςχετικϊν ςτοιχείων των 
ανωτζρω δεικτϊν από τισ Δ.Α. και προτείνει 
διορκωτικά μζτρα όπου απαιτθκοφν. 
-Μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
και τθσ πλθρότθτασ των ςυλλεγόμενων 
ςτοιχείων . 
-Μεριμνά για τθν παροχι πλθροφόρθςθσ 
ςχετικά με τθν πρόοδο των δεικτϊν εκροϊν 
και αποτελεςμάτων των ΕΠ/ΠΕΠ ςτθν 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του ΕΠΑ . 
-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των 
ςτοιχείων που αφοροφν τουσ δείκτεσ 
εκροϊν και αποτελεςμάτων  για τθν 
τροφοδότθςθ των    εκκζςεων προόδου του 
ΕΠΑ του 2017 και του 2019. 

-υλλζγει  πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
πρόοδο των δεικτϊν οροςιμων και ςτόχων 
του πλαιςίου επιδόςεων και αξιολογεί το 
βακμό επιτευξιμότθτασ των δεικτϊν του 
πλαιςίου επιδόςεων για το 2018 και το 2023 
-Προτείνει τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων 
ςτθν αρμόδια Δ.Α. αν ανακφψουν 
προβλιματα και δυςκολίεσ κατά τθν 
υλοποίθςθ που οδθγοφν ςτθ μθ επίτευξθ 
των οροςιμων και των ςτόχων που ζχουν 
τεκεί 
-Διαμορφϊνει ςφςτθμα ζγκαιρθσ 
προειδοποίθςθσ (αρμοδιότθτεσ, ρυκμίςεισ, 
χρονοδιάγραμμα) τυχόν αποκλίςεων από 
τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ 
-Μεριμνά για τθν παροχι πλθροφόρθςθσ 
ςχετικά με τθν πρόοδο των δεικτϊν των 
πλαιςίων επίδοςθσ των ΕΠ/ΠΕΠ ςτθν 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του ΕΠΑ 2014-
2020 
-Μεριμνά για τθν πρόταςθ ςτθν Ε.Ε. ςχετικά 
με τθν ανακατανομι των πόρων του 
αποκεματικοφ επίδοςθσ ςτουσ άξονεσ 
προτεραιότθτασ/προτεραιότθτα που ζχουν 
επιτφχει τα ορόςθμά τουσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ απόψεισ τθσ Επ.Πα. του κάκε Ε.Π. 
και τθσ Επ.Πα. του ΕΠΑ 2014-20 
-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των 
ςτοιχείων που αφοροφν τουσ δείκτεσ των 
οροςιμων και των ςτόχων του πλαιςίου 
επιδόςεων για τθν τροφοδότθςθ των    
εκκζςεων προόδου του ΕΠΑ του 2017 και 
του 2019 

2.2  Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ τθσ 
Εφαρμογισ                                   - Άρκρο 15 
παρ. 2 ςθμ. α και β του Ρ. 4314/2014 

α. Υαρακολουκεί και ςυντονίηει τθν 
εφαρμογι των Ψομεακϊν ΕΥ, εκδίδει 
οδθγίεσ και παρζχει κατευκφνςεισ για τθν 
ομαλι χρθματοδότθςθ και αποτελεςματικι 
υλοποίθςι τουσ 
β. Υαρακολουκεί και ςυντονίηει τθν 
εφαρμογι των Υεριφερειακϊν  ΕΥ, εκδίδει 
οδθγίεσ και παρζχει κατευκφνςεισ για τθν 
ομαλι χρθματοδότθςθ και αποτελεςματικι 
υλοποίθςι τουσ 

α. Υαρακολουκεί και ςυντονίηει τθν 
εφαρμογι των Ψομεακϊν ΕΥ, εκδίδει 
οδθγίεσ και παρζχει κατευκφνςεισ για τθν 
ομαλι χρθματοδότθςθ και αποτελεςματικι 
υλοποίθςι τουσ                                  β. 
Υαρακολουκεί και ςυντονίηει τθν εφαρμογι 
των Υεριφερειακϊν  ΕΥ, εκδίδει οδθγίεσ και 
παρζχει κατευκφνςεισ για τθν ομαλι 
χρθματοδότθςθ και αποτελεςματικι 
υλοποίθςι τουσ 

  

2.3 Ειδικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ                                         
- Άρκρο 15 παρ. 4 ςθμ. γ του Ρ. 4314/2014 

γ. Επεξεργάηεται και αξιοποιεί τα δεδομζνα 
που καταχωρίηονται ςτο ΣΥΧ με ςκοπό τθν 
ικανοποίθςθ απαιτιςεων των χρθςτϊν των 
ςυςτθμάτων και τθν παροχι ςτατιςτικϊν 

γ. Επεξεργάηεται και αξιοποιεί τα δεδομζνα 
που καταχωρίηονται ςτο ΣΥΧ με ςκοπό τθν 
ικανοποίθςθ απαιτιςεων των χρθςτϊν των 
ςυςτθμάτων και τθν παροχι ςτατιςτικϊν 
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δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
απόδοςθσ και υιοκζτθςθσ μζτρων ι τθ 
διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ κζςπιςθσ νζων. 

δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
απόδοςθσ και υιοκζτθςθσ μζτρων ι τθ 
διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ κζςπιςθσ νζων. 

 
 
 
2.4 Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και 
Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων Ευρωπαϊκοφ 
Κοινωνικοφ Ταμείου  
 - Άρκρο 15 παρ. 6 ςθμ. α του Ρ. 4314/2014 

 

 

Ψροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. οικ. 
36952/1275/20-5-2008 (Φ.Ε.Ξ. 986/Βϋ) ωσ 
τροποποιθκείςα ιςχφει, κοινισ απόφαςθσ 
των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Σικονομίασ 
και Σικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και 
Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, με ςκοπό τθν 
αναδιάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ 
Χυντονιςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ 
Δράςεων Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ 
Ψαμείου, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 
4314/2014 

 
 

 
 
 

α. Χυντονίηει το ςχεδιαςμό και τθν 
αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ 
που υλοποιοφνται ςτο ΕΧΥΑ και ςτα ΕΥ 
 
 
 
 
 
-Χε ςυνεργαςία με τθν ΕΩΧΧΑ, ςχεδιάηει τισ 
ρυκμίςεισ του  «Ενιαίου Χυςτιματοσ 
Υαρακολοφκθςθσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-
2020», για τουσ δείκτεσ ΕΞΨ. Χτο πλαίςιο 
αυτό μεριμνά για τθ μεταφορά 
τεχνογνωςίασ, τθν ανάπτυξθ εργαλείων 
και τθν ζκδοςθ οδθγιϊν προσ τισ αρμόδιεσ 
Δ.Α. των ΕΥ και λοιπζσ υπθρεςίεσ κατά 
περίπτωςθ. 
 
-Χυνεργάηεται με τθν ΕΩΧΧΑ για τθν 
εφαρμογι και το ςυντονιςμό επιμζρουσ 
ενεργειϊν που αφοροφν ςτο ΕΞΨ, για τθν 
εκπλιρωςθ κριτθρίων τθσ Γενικισ εκ των 
προτζρων Αιρεςιμότθτασ 7 «ςτατιςτικά 
ςυςτιματα και δείκτεσ αποτελζςματοσ». 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Διαμορφϊνει τουσ οριςμοφσ και τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των κοινϊν 
δεικτϊν  ΕΞΨ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΩΧΧΑ 
και τθν ΕΩ ΣΥΧ. Για τουσ δείκτεσ ΥΑΡ 
ςυνεργάηεται με τθν ΕΩΔ του ΕΥ «Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά 
Βίου Πάκθςθ». 
 
-Χχεδιάηει το ςφςτθμα ςυλλογισ/ 
αποκικευςθσ/αναφοράσ/μετάδοςθσ 
ςτοιχείων μεμονωμζνων ςυμμετοχϊν για 
τουσ κοινοφσ δείκτεσ ςυμμετεχόντων ΕΞΨ, ςε 
ςυνεργαςία με ΕΩΧΧΑΑ, ΕΩ ΣΥΧ, ΕΩΚΩ.  
 
-Περιμνά για τθν ανάπτυξθ ρυκμίςεων για 
το πλαίςιο προςταςίασ δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα (δείκτεσ 
ςυμμετεχόντων ΕΞΨ) ςε ςυνεργαςία με τθν 
Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ 
Χαρακτιρα και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο 
νζο ΧΔΕ. Για τθν ενζργεια αυτι ςυνεργάηεται 
με τισ ΕΩΧΧΑ, ΕΩΚΩ και ΕΩ ΣΥΧ. 
 
-Διενεργεί ςεμινάρια κατάρτιςθσ των Δ.Α. 
και των λοιπϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν υλοποίθςθ των ΕΥ/ΥΕΥ για τον τρόπο 
μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των κοινϊν 
δεικτϊν ΕΞΨ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΩΧΧΑ 
 

 
 

3. Επιτελικζσ Δομζσ Υπουργείων      
  
-Άρκρο 17 παρ. θ του Ρ.4314/2014  

θ. Υαρακολουκοφν τθν πρόοδο επίτευξθσ 
των δεικτϊν τουσ που ςυμβάλλουν ςτουσ 
ςτόχουσ του αντίςτοιχου ΕΥ και ςυντάςςουν 
περιοδικζσ εκκζςεισ προόδου, ςτισ οποίεσ 

θ. Υαρακολουκοφν τθν πρόοδο επίτευξθσ 
των δεικτϊν τουσ που ςυμβάλλουν ςτουσ 
ςτόχουσ του αντίςτοιχου ΕΥ και ςυντάςςουν 
περιοδικζσ εκκζςεισ προόδου, ςτισ οποίεσ 

  



 

9 

ΥΡΘΕΣΛΑ-ΦΟΕΑΣ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ 
ΡΑΞΘ 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΘ ΡΑΞΘ ΤΟΥ ΣΔΕ   ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ   /ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ/ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΛΑΛΣΛΟ ΕΡΛΔΟΣΕΩΝ 

περιλαμβάνονται και μζτρα αντιμετϊπιςθσ 
τυχόν προβλθμάτων 

περιλαμβάνονται και μζτρα αντιμετϊπιςθσ 
τυχόν προβλθμάτων 

4. Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ  
*θ ανάλυςθ κα γίνει ανάλογα με το είδοσ τθσ 
προβλεπόμενθσ εκχϊριςθσ+ 

- -   

5. Δικαιοφχοι                         -  

 
Άρκρο 49 παρ.2 ςθμ. δ του Ρ. 4314/2014  

2. Θ υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ ζργου από 
μζρουσ των ενδιαφερόμενων δικαιοφχων ςε 
ζνα ΕΥ γίνεται με τθ χριςθ τυποποιθμζνου 
Ψεχνικοφ Δελτίου Ζργου, το οποίο 
περιλαμβάνει μεταξφ άλλων :                            
δ. Ψουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και πιο 
ςυγκεκριμζνα τουσ δείκτεσ εκροϊν και 
αποτελζςματοσ του Άξονα Υροτεραιότθτασ 
ςτουσ οποίουσ ςυμβάλλει θ πράξθ με τθν 
υλοποίθςθ και λειτουργία τθσ, κακϊσ και 
ςτουσ δείκτεσ απαςχόλθςθσ που θ εκτζλεςθ 
και λειτουργία τθσ πράξθσ δθμιουργεί 

2. Θ υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ ζργου από 
μζρουσ των ενδιαφερόμενων δικαιοφχων ςε 
ζνα ΕΥ γίνεται με τθ χριςθ τυποποιθμζνου 
Ψεχνικοφ Δελτίου Ζργου, το οποίο 
περιλαμβάνει μεταξφ άλλων : 
δ. Ψουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και πιο 
ςυγκεκριμζνα τουσ δείκτεσ εκροϊν και 
αποτελζςματοσ του Άξονα Υροτεραιότθτασ 
ςτουσ οποίουσ ςυμβάλλει θ πράξθ με τθν 
υλοποίθςθ και λειτουργία τθσ, κακϊσ και 
ςτουσ δείκτεσ απαςχόλθςθσ που θ εκτζλεςθ 
και λειτουργία τθσ πράξθσ δθμιουργεί 

  

6. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
ΕΣΡΑ 2014-20                  
 
 -Άρκρο 23 παρ. 1 ςθμ. α. του Ρ 4314/2014  

α. Υαρακολουκεί τα αποτελζςματα τθσ 
εφαρμογισ των προγραμμάτων, τθν πρόοδο 
επίτευξθσ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 
ςτόχων των ΕΥ και τθ ςυμβολι τουσ ςτουσ 
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που περιλαμβάνονται 
ςτο ΕΧΥΑ 2014-2020 

α. Υαρακολουκεί τα αποτελζςματα τθσ 
εφαρμογισ των προγραμμάτων, τθν πρόοδο 
επίτευξθσ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 
ςτόχων των ΕΥ και τθ ςυμβολι τουσ ςτουσ 
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που περιλαμβάνονται 
ςτο ΕΧΥΑ 2014-2020 

  

7. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ       
  
-  Άρκρο 24 παρ.1 του Ρ.4314/2014                                      
-  Άρκρο 2 τθσ Απόφαςθσ Χυγκρότθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ ….. 

1. Θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ ζχει ωσ 
αποςτολι να παρακολουκεί τθν εφαρμογι 
του Υρογράμματοσ, κακϊσ και να εγκρίνει 
τθν εξειδίκευςι του. 

1. Θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ ζχει ωσ 
αποςτολι να παρακολουκεί τθν εφαρμογι 
του Υρογράμματοσ, κακϊσ και να εγκρίνει 
τθν εξειδίκευςι του. 

  

Εξετάηει   τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία, τουσ 
κοινοφσ και ειδικοφσ δείκτεσ του 
προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των μεταβολϊν ςτισ τιμζσ των δεικτϊν 
αποτελεςμάτων, κακϊσ και κάκε άλλο 
ηιτθμα/ ςτοιχείο ςχετικό με τθν εφαρμογι 
του Υρογράμματοσ και τθν πρόοδο ωσ προσ 
τθν επίτευξθ των ποςοτικά 
προςδιοριςμζνων ςτόχων και των 
ορόςθμων που ορίηονται ςτο πλαίςιο 
επιδόςεων και, κατά περίπτωςθ, τα 
αποτελζςματα ποιοτικϊν αναλφςεων 

Εξετάηει   τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία, τουσ 
κοινοφσ και ειδικοφσ δείκτεσ του 
προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
μεταβολϊν ςτισ τιμζσ των δεικτϊν 
αποτελεςμάτων, κακϊσ και κάκε άλλο 
ηιτθμα/ ςτοιχείο ςχετικό με τθν εφαρμογι 
του Υρογράμματοσ και τθν πρόοδο ωσ προσ 
τθν επίτευξθ των ποςοτικά 
προςδιοριςμζνων ςτόχων και των 
ορόςθμων που ορίηονται ςτο πλαίςιο 
επιδόςεων και, κατά περίπτωςθ, τα 
αποτελζςματα ποιοτικϊν αναλφςεων 

  

8. Δίκτυο Αξιολόγθςθσ                      - 

 
Ξεφ. 2 Αποτελεςματικι Ωλοποίθςθ ςθμ. γ ΛΛΛ  
του Χυμφϊνου Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020 

Θ Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ εξαςφαλίηει τθν 
οργάνωςθ και ςυντονίηει τθ λειτουργία 
Κεματικϊν Δικτφων τα οποία κα 
δθμιουργθκοφν και κα λειτουργιςουν κακϋ 
όλθ τθν περίοδο 2014-2020….. Ειδικότερα 
ςε πρϊτθ φάςθ κρίνεται απαραίτθτθ θ 
λειτουργία των ακόλουκων κεματικϊν 
δικτφων : 

Θ Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ εξαςφαλίηει τθν 
οργάνωςθ και ςυντονίηει τθ λειτουργία 
Κεματικϊν Δικτφων τα οποία κα 
δθμιουργθκοφν και κα λειτουργιςουν κακϋ 
όλθ τθν περίοδο 2014-2020….. Ειδικότερα 
ςε πρϊτθ φάςθ κρίνεται απαραίτθτθ θ 
λειτουργία των ακόλουκων κεματικϊν 
δικτφων : 
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ΛΛΛ. Δίκτυο Αξιολόγθςθσ με ςτόχο το 
ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται 
από διαφορετικά Ψαμεία και τθν 
ομογενοποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του 
ςυςτιματοσ δεικτϊν. 

ΛΛΛ. Δίκτυο Αξιολόγθςθσ με ςτόχο το 
ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
προγραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται 
από διαφορετικά Ψαμεία και τθν 
ομογενοποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του 
ςυςτιματοσ δεικτϊν. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 -  Συςχζτιςθ ενεργειϊν action plan εκπλιρωςθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 & ενοτιτων ενιαίου ςυςτιματοσ 

Συςχζτιςθ ενεργειϊν ςχεδίου δράςθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 ΕΤΡΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και εγγράφου Ενιαίου Συςτιματοσ Δεικτϊν 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

1. υκμίςεισ για τθν 
ζγκαιρθ ςυλλογι και 
άκροιςθ των 
ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων, οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τα 
ακόλουκα ςτοιχεία:  

τον προςδιοριςμό των 
πόρων και των μθχανιςμϊν 
που διαςφαλίηουν τθ 
ςτατιςτικι επικφρωςθ: 

…….� There is a description of the monitoring 
system  

Διαμόρφωςθ μθχανιςμοφ για ανάπτυξθ 
και επικαιροποίθςθ του Ενιαίου 
Χυςτιματοσ Δεικτϊν. 

 Ειςαγωγι 

 Ραράρτθμα 11  - Απόφαςθ ςφςταςθσ και 
ςυγκρότθςθσ ομάδασ εργαςίασ ςχετικά, με τθν 
εκπλιρωςθ τθσ Γενικισ  αιρεςιμότθτασ 7   

 An effective system of results indicators including: 
�……. Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements ……. 
 
‒ the establishment of targets for these indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 These targets are easily understandable, 
unambiguously measurable, reflect a 
broad consensus of stakeholders and are 
consistent in their approach (i.e. all 
measures are working towards the same 
direction). 

 

Διαμόρφωςθ 1
θσ

 Εγκυκλίου με αρχικζσ 
κατευκφνςεισ για τθν ανάπτυξθ ενιαίου 
ςυςτιματοσ δεικτϊν ΕΧΥΑ. 

 
Ειςαγωγι 
 

 An effective system of results indicators including: 
�……. Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements ……. 
 
‒ the establishment of targets for these indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

Διαμόρφωςθ 2θσ Εγκυκλίου για τθν 
ανάπτυξθ του ενιαίου ςυςτιματοσ 
δεικτϊν ΕΧΥΑ. 

 
Ειςαγωγι 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

 These targets are easily understandable, 
unambiguously measurable, reflect a 
broad consensus of stakeholders and are 
consistent in their approach (i.e. all 
measures are working towards the same 
direction). 

 

  It mentions the appropriate collection and 
storing arrangements, as well as the 
deadlines for collecting these data. (Are 
the necessary provisions in place required 
by Art. 125(2)(d) CPR, including the 
requirement for collection and storing 
individual participant data where 
applicable?) 

 

Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 
ςυλλογισ/αποκικευςθσ/αναφοράσ/ 
μετάδοςθσ ςτοιχείων μεμονωμζνων 
ςυμμετοχϊν (ΕΞΨ) 

Υποενότθτα 3.2.3 -  Βαςικζσ Απαιτιςεισ για τθν 
ςυλλογι, αποκικευςθ, αναφορά και ποιότθτα 
δεδομζνων δεικτϊν ΕΚΤ  

 …….� There is a description of the monitoring 
system  
 
*Θ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΣΙΗΕΣΑΙ ΜΕ  ΣΘΝ ΠΛΕΙΟΝΟΣΘΣΑ 
ΣΩΝ  ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΣΟΤ ASSESSMENT GRID. 
ΒΛ. ΑΝΑΦΟΡΑ Ε ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ+ 

Ξατάρτιςθ εγγράφου ‘’Ενιαίο Χφςτθμα 
Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020’’. 

Ραραδοτζο : ζγγραφο εκπλιρωςθσ τθσ  Γενικισ 
αιρεςιμότθτασ  7  ϋϋ  Ενιαίο Σφςτθμα 
Ραρακολοφκθςθσ   δεικτϊν ΕΣΡΑ 2014-2020ϋϋ 

 � There is a description of the monitoring system 
……. 

 

Ενςωμάτωςθ των ρυκμίςεων του 
Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ ςτο ΧΔΕ 
κακϊσ και ςτο νζο νόμο ΕΧΥΑ. 

 Κεφάλαιο 2 Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ 
των δεικτϊν των ΕΡ του ΕΣΡΑ, 

  Κεφάλαιο 3 Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν 
εκροϊν και αποτελζςματοσ των ΕΡ του 
ΕΣΡΑ 2014-2020, 

 Κεφάλαιο 10 Μζτρα προςαρμογισ του 
ΟΡΣ –ΕΣΡΑ ςτισ απαιτιςεισ θλεκτρονικισ 
αποκικευςθσ δεδομζνων δεικτϊν και 
αποςτολισ ςτθν Ε.Ε, 

  Ραράρτθμα 1, Αρμοδιότθτεσ Οργάνων 
υπθρεςιϊν και φορζων ςτο ΣΔΕ για 
παρακολοφκθςθ δεικτϊν 

 Ραράρτθμα 10, Οδθγόσ ΟΡΣ 

  ‒ the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation: 

 � For each indicator, the following 
elements are in place: 

 Data source: we already know from 
where/which institution/which entity the 

Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ ςτατιςτικισ 
επικφρωςθσ και ςυνεργαςίασ τθσ ΕΑΧ 
με φορείσ που μποροφν να παρζχουν 
ςχετικά ςτοιχεία δεικτϊν. 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

data will be collected for each indicator; 

  Data content: data which will be collected 
has been defined; 

  Data storage: the format and the location 
where the data will be kept in 
computerised form have been identified 
and arrangements have been made to 
prevent data corruption or loss; 

 Data processing has been defined 
(aggregation, calculation methodology, 
etc.); 

 ………………………… 

 Statistical validation mechanism: For data 
collected by managing authority, there is 
evidence that the information is either 
collected on all entities/participants or on 
a representative sample (provided that the 
main parameters of the sample are 
included in the description). NB: Data 
coming from officially verified source (e.g. 
national statistical service, national tax 
authority, public employment services) are 
regarded as meeting this criterion. 

 ………………….. 

 ‒ the consistency of each indicator with 
the following requisites: robustness and 
statistical validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to policy, 
timely collection of data 

 �  

 Each indicator respect the following 
criteria: 

 They are robust: the indicator is not unduly 
influenced by extreme values, which 
means that the indicator reflects the 
intended change and is not sensitive to a 
high variation of values for a limited 
number of entities/participants; 

 They are based on a statistical validation: 
they are based on information collected on 
all entities/participants concerned by the 
interventions (statistical population) or on 

 
 
 
   Κεφάλαιο 7 -  Στατιςτικι Επικφρωςθ  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

a representative sample of the statistical 
population; 

 Clarity of normative interpretation: the 
evolution of result indicator can be 
unambiguously interpreted. 

  Responsiveness to policy: the value of 
each result indicator is duly influenced by 
the operations financed by (or outputs 
produced by) the OP; 

 Timely collection and aggregation of data: 
the data needs to be collected respecting a 
timeframe that allows meeting reporting 
obligations (normally along with the 
annual reporting cycle). 

  There are provisions in place to respect 
data protection rules. 

 
 

 

Φυκμίςεισ για τθν προςταςία 
προςωπικϊν δεδομζνων ςτθν 
παρακολοφκθςθ του ΕΧΥΑ και των 
δεικτϊν ΕΞΨ. 

Υποενότθτα 3.2.4  - Ρροςταςία προςωπικϊν 
δεδομζνων 

  There is a description of the monitoring 
system : 
……………………. 

  It mentions the appropriate collection and 
storing arrangements, as well as the 
deadlines for collecting these data.  

…………………………….. 

 Data storage: the format and the location 
where the data will be kept in 
computerised form have been identified 
and arrangements have been made to 
prevent data corruption or loss; 

 

Υροςαρμογι του ΣΥΧ-ΕΦΓΣΦΑΠΑ ςτθν 
θλεκτρονικι αποκικευςθ δεδομζνων 
δεικτϊν & αποςτολι ςτθν ΕΕ. 
 

 Κεφάλαιο 10  -  Μζτρα Ρροςαρμογισ του ΟΡΣ 
–ΕΣΡΑ ςτισ απαιτιςεισ θλεκτρονικισ 
αποκικευςθσ δεδομζνων δεικτϊν και 
αποςτολισ ςτθν Ε.Ε  

 

 Ραράρτθμα 10  -  Οδθγόσ ΟΡΣ 

2. υκμίςεισ για τθν 
ζγκαιρθ ςυλλογι και 
άκροιςθ των 
ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων, οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τα 
ακόλουκα ςτοιχεία : 

υκμίςεισ για τθ δθμοςίευςθ 
και τθ δθμόςια διάκεςθ των 
ςωρευτικϊν δεδομζνων 

‒ arrangements for publication and public 
availability of aggregated data 
� Information on indicators and aggregated data 
is available to the public (e.g. websites, etc.) 
 

Αναβάκμιςθ του διαδικτυακοφ τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr/ 

Κεφάλαιο 9 - υκμίςεισ για τθν δθμοςίευςθ και τθ 
δθμόςια διάκεςθ των ςωρευτικϊν δεδομζνων 
δεικτϊν 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

 ‒ arrangements for publication and public 
availability of aggregated data 
� Information on indicators and aggregated data 
is available to the public (e.g. websites, etc.) 
 

Ενςωμάτωςθ ςτο ΧΔΕ και το νόμο 
ΕΧΥΑ, ςχετικϊν ρυκμίςεων 
δθμοςίευςθσ-ςωρευτικϊν δεδομζνων 
δεικτϊν. 

Κεφάλαιο 9 - υκμίςεισ για τθν δθμοςίευςθ και 
τθ δθμόςια διάκεςθ των ςωρευτικϊν 
δεδομζνων δεικτϊν 

 ‒ arrangements for publication and public 
availability of aggregated data 
� Information on indicators and aggregated data 
is available to the public (e.g. websites, etc.) 
 

Φυκμίςεισ για τθ δθμοςιοποίθςθ των 
Ετιςιων Εκκζςεων προόδου των ΕΥ 
ςτισ ιςτοςελίδεσ των ΕΩΔ & ΕΧΥΑ. 

Κεφάλαιο 9 - υκμίςεισ για τθν δθμοςίευςθ και 
τθ δθμόςια διάκεςθ των ςωρευτικϊν 
δεδομζνων δεικτϊν 

3. Αποτελεςματικό 
ςφςτθμα δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ που 
περιλαμβάνει:  

Επιλογι δεικτϊν 
αποτελζςματοσ για κάκε 
πρόγραμμα, παρζχοντασ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
τι παρακινεί τθν επιλογι των 
δράςεων πολιτικισ που 
χρθματοδοτοφνται από το 
πρόγραμμα 

An effective system of results indicators 
including: 
� Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements : 
‒ the selection of result indicators for each 
programme providing information on what 
motivates the selection of policy actions financed 
by the programme 

 The selection of result indicators with 
targets is justified in relation to policy 
actions financed by the programme; 

 It is based on what motivates the selection 
of policy actions financed by the 
programme; 

 A description of this procedure is available, 
e.g. within the ex ante evaluation of the 
operational programme (submitted along 
with the OP). 

 

Ανάλυςθ αν θ επιλογι των δεικτϊν 
αποτελζςματοσ αντανακλά τθν επιλογι 
των δράςεων πολιτικισ (ex ante 
αξιολόγθςθ) 

 Ενότθτα 6.1 - Σχετικζσ αναλφςεισ από τισ 
εκκζςεισ  εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ των 
ΕΡ, 

   

 Ενότθτα 7.1 - Μθχανιςμόσ εξαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ δεδομζνων και ςτατιςτικισ 
επικφρωςθσ ςτα Ρρογράμματα 2014-2020   

4. Αποτελεςματικό 
ςφςτθμα δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ που 
περιλαμβάνει:  

Κζςπιςθ ςτόχων για αυτοφσ 
τουσ δείκτεσ 

An effective system of results indicators 
including: 
�……. Result indicators have been provided for all 
programmes ... 
‒ the establishment of targets for these indicators 

  Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 

Επιλογι ςθμαντικϊν δεικτϊν 
αποτελζςματοσ με τιμζσ βάςθσ και 
ςτόχου για κάκε ΕΥ και ειςαγωγι ςτθν 
SFC2014 

Ενότθτα 7.1 - Μθχανιςμόσ εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
δεδομζνων και ςτατιςτικισ επικφρωςθσ ςτα 
Ρρογράμματα 2014-2020   

 An effective system of results indicators 
including: 
��……. Result indicators have been provided for all 

Ενζργειεσ επικαιροποίθςθσ ι 
εξειδίκευςθσ εκνικϊν τιμϊν ςτόχου-
βάςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο 

Κεφάλαιο 11 -  Κάλυψθ των ελλείψεων ςτουσ 
δείκτεσ Αποτελζςματοσ των επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

programmes .. 
‒ the establishment of targets for these indicators 

  Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 

 An effective system of results indicators 
including: 
�……. Result indicators have been provided for all 
programmes .. 
‒ the establishment of targets for these indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 

20 ςχζδια δράςθσ κάλυψθσ ελλείψεων 
δεικτϊν ςε ςυγκεκριμζνα ΕΥ+ 

Κεφάλαιο 11  - Κάλυψθ των ελλείψεων ςτουσ 
δείκτεσ Αποτελζςματοσ των επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων 

5. Αποτελεςματικό 
ςφςτθμα δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ που 
περιλαμβάνει:  

Τιρθςθ των ακόλουκων 
προχποκζςεων για κάκε 
δείκτθ: ςτακερότθτα και 
ςτατιςτικι επικφρωςθ, 
ςαφινεια τθσ κανονιςτικισ 
ερμθνείασ, ανταπόκριςθ 
ςτθν πολιτικι, ζγκαιρθ 
ςυλλογι των ςτοιχείων 

� Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements : 

………………….. 
‒ the establishment of targets for these indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 These targets are easily understandable, 
unambiguously measurable, reflect a 
broad consensus of stakeholders and are 
consistent in their approach (i.e. all 
measures are working towards the same 
direction). 

‒ the consistency of each indicator with the 
following requisites: robustness and statistical 
validation, clarity of normative interpretation, 
responsiveness to policy, timely collection of data 
� Each indicator respect the following criteria: 

 They are robust: the indicator is not 
unduly influenced by extreme values, 
which means that the indicator reflects 
the intended change and is not sensitive 
to a high variation of values for a 
limited number of entities/participants; 

 They are based on a statistical 
validation: they are based on 

Σλοκλιρωςθ των εκκζςεων τθσ εκ των 
προτζρων αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ 
κριτθρίων ποιότθτασ δεικτϊν). 

Κεφάλαιο 6 - Τιρθςθ κριτθρίων ποιότθτασ δεικτϊν –
διαςφάλιςθ ποιότθτασ  των δεδομζνων 
παρακολοφκθςθσ  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΑΛΕΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 7 

ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ 
ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΛΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ 

information collected on all 
entities/participants concerned by the 
interventions (statistical population) or 
on a representative sample of the 
statistical population; 

 Clarity of normative interpretation: the 
evolution of result indicator can be 
unambiguously interpreted. 

 Responsiveness to policy: the value of 
each result indicator is duly influenced 
by the operations financed by (or 
outputs produced by) the OP; 

 Timely collection and aggregation of 
data: the data needs to be collected 
respecting a timeframe that allows 
meeting reporting obligations (normally 
along with the annual reporting cycle). 

 

6. Αποτελεςματικό 
ςφςτθμα δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ που 
περιλαμβάνει: 

Διαδικαςίεσ που 
διαςφαλίηουν ότι όλεσ οι 
πράξεισ που 
χρθματοδοτοφνται από το 
πρόγραμμα περιλαμβάνουν 
ζνα αποτελεςματικό 
ςφςτθμα δεικτϊν 

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. 
 

Υεριγραφι μεκόδου ανάπτυξθσ 
υποςυςτιματοσ δεικτϊν, ςφμφωνα με 
το αρ.125.3.a.i Ξαν. ΕΞ 1303/2013. 

Κεφάλαιο 8 -  Οργάνωςθ και Σταδιακι ανάπτυξθ 
υποςυςτθμάτων δεικτϊν   

 Procedures in place to ensure that all operations 
financed by the programme adopt an effective 
system of indicators 
�There are special arrangements made to collect 
or access data needed to carry out impact 
evaluation (e.g. data on non-participants). 
 

Ανάπτυξθ πλαιςίου ςυλλογισ 
δεδομζνων για τθ διενζργεια 
αξιολογιςεων επιπτϊςεων. 

Ενότθτα 6.5 - Ανάπτυξθ πλαιςίου ςυλλογισ 
δεδομζνων για τθ διενζργεια αξιολογιςεων 
επιπτϊςεων 
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Συςχζτιςθ ενεργειϊν ςχεδίου δράςθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 ΕΡΑΛΚ και εγγράφου Ενιαίου Συςτιματοσ Δεικτϊν* 

ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

1. υκμίςεισ για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι και άκροιςθ των 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

- τον προςδιοριςμό των πόρων και των μθχανιςμϊν 
που διαςφαλίηουν τθ ςτατιςτικι επικφρωςθ 

…….� There is a description of the monitoring 
system 

Επικαιροποίθςθ του εγγράφου ‘’Ενιαίο Χφςτθμα 
Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020’’ ςε ςχζςθ με τισ 
απαιτιςεισ του ΕΨΚΑ.  

Ειςαγωγι 

& 

Υαράρτθμα 11 

‒ the identification of sources and mechanisms 
to ensure statistical validation: 

� For each indicator, the following elements are 
in place: 

 Data source: we already know from 
where/which institution/which 
entity the data will be collected for 
each indicator; 

 Data content: data which will be 
collected has been defined; 

 Data storage: the format and the 
location where the data will be kept 
in computerised form have been 
identified and arrangements have 
been made to prevent data 
corruption or loss; 

 Data processing has been defined 
(aggregation, calculation methodology, 
etc.); 

………………………… 

 Statistical validation mechanism: For 
data collected by managing 
authority, there is evidence that the 
information is either collected on all 
entities/participants or on a 

Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ ςτατιςτικισ επικφρωςθσ 
και ςυνεργαςίασ τθσ ΔΑ με φορείσ που μποροφν 
να παρζχουν ςχετικά δεδομζνα. 

Ξεφάλαιο 5 
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ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

representative sample (provided 
that the main parameters of the 
sample are included in the 
description). NB: Data coming from 
officially verified source (e.g. 
national statistical service, national 
tax authority, public employment 
services) are regarded as meeting 
this criterion. 

………………….. 

‒ the consistency of each indicator with 
the following requisites: robustness 
and statistical validation, clarity of 
normative interpretation, 
responsiveness to policy, timely 
collection of data 

�  

Each indicator respect the following criteria: 

 They are robust: the indicator is not unduly 
influenced by extreme values, which means 
that the indicator reflects the intended 
change and is not sensitive to a high 
variation of values for a limited number of 
entities/participants; 

 They are based on a statistical validation: 
they are based on information collected on 
all entities/participants concerned by the 
interventions (statistical population) or on a 
representative sample of the statistical 
population; 

 Clarity of normative interpretation: the 
evolution of result indicator can be 
unambiguously interpreted. 
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ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

 Responsiveness to policy: the value of each 
result indicator is duly influenced by the 
operations financed by (or outputs produced 
by) the OP; 

 Timely collection and aggregation of data: 
the data needs to be collected respecting a 
timeframe that allows meeting reporting 
obligations (normally along with the annual 
reporting cycle). 

2.υκμίςεισ για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι και άκροιςθ των 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

- ρυκμίςεισ για τθ δθμοςίευςθ και τθ δθμόςια 
διάκεςθ των ςωρευτικϊν δεδομζνων 

 Υροςαρμογι των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων:  

- ςτθν θλεκτρονικι αποκικευςθ των 
ςωρευτικϊν δεδομζνων για τισ πράξεισ, και 
- ςτθν δθμόςια διάκεςθ των δεδομζνων 
αυτϊν,  

ςφμφωνα με τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 
1242/2014. 

Ξεφάλαιο 9 

‒ arrangements for publication and public 
availability of aggregated data 

� Information on indicators and aggregated data 
is available to the public (e.g. websites, etc.) 

Αναβάκμιςθ του διαδικτυακοφ τόπου 
www.alieia.gr και ςφνδεςθ με 
www.anaptyxi.gov.gr/ 

Ξεφάλαιο 9 

‒ arrangements for publication and public 
availability of aggregated data 

� Information on indicators and aggregated data 
is available to the public (e.g. websites, etc.) 

Φυκμίςεισ για τθ δθμοςιοποίθςθ των Ετιςιων 
Εκκζςεων προόδου των ΕΥ ςτισ ιςτοςελίδεσ των 
ΕΩΔ & ΕΧΥΑ. 

Ξεφάλαιο 9 

http://www.alieia.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
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ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

3.Αποτελεςματικό ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 
που περιλαμβάνει:  

- επιλογι δεικτϊν αποτελζςματοσ για κάκε 
πρόγραμμα, παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
το τι παρακινεί τθν επιλογι των δράςεων πολιτικισ 
που χρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα 

An effective system of results indicators 
including: 

� Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements : 

‒ the selection of result indicators for each 
programme providing information on what 
motivates the selection of policy actions financed 
by the programme 

 The selection of result indicators with 
targets is justified in relation to policy 
actions financed by the programme; 

 It is based on what motivates the 
selection of policy actions financed by 
the programme; 

 A description of this procedure is 
available, e.g. within the ex ante 
evaluation of the operational 
programme (submitted along with the 
OP). 

Ψο κριτιριο εκπλθρϊνεται. 

Σι δείκτεσ αποτελζςματοσ ανά προτεραιότθτα 
τθσ Ζνωςθσ, ζχουν οριςτεί ςτον Ξανονιςμό (ΕΕ) 
1014/2014. 

Χτο πρόγραμμα ζχουν επιλεχτεί υποχρεωτικά οι 
ςυγκεκριμζνοι αυτοί δείκτεσ.  

Ξεφάλαιο 5 

4.Αποτελεςματικό ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 
που περιλαμβάνει:  

- κζςπιςθ ςτόχων για αυτοφσ τουσ δείκτεσ 

An effective system of results indicators 
including: 

�……. Result indicators have been provided for all 
programmes ... 

‒ the establishment of targets for these 
indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

Ψο κριτιριο εκπλθρϊνεται με τθν υποβολι του 
προγράμματοσ ςτθν Επιτροπι, όπου 
περιλαμβάνονται τιμζσ ςτόχου για τουσ δείκτεσ 
εκροϊν και τουσ δείκτεσ αποτελζςματοσ. 

Ξεφάλαιο 1.2 

& 

Ξεφάλαιο 5 
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ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

5. Αποτελεςματικό ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 
που περιλαμβάνει:  

- τιρθςθ των ακόλουκων προχποκζςεων για κάκε 
δείκτθ: ςτακερότθτα και ςτατιςτικι επικφρωςθ, 
ςαφινεια τθσ κανονιςτικισ ερμθνείασ, ανταπόκριςθ 
ςτθν πολιτικι, ζγκαιρθ ςυλλογι των ςτοιχείων 

Result indicators have been provided for all 
programmes and respect the following 
requirements : 

………………….. 

‒ the establishment of targets for these 
indicators 

 Qualitative or quantitative targets and 
baselines have been identified for each 
result indicator where required; 

 These targets are easily 
understandable, unambiguously 
measurable, reflect a broad consensus 
of stakeholders and are consistent in 
their approach (i.e. all measures are 
working towards the same direction). 

‒ the consistency of each indicator with the 
following requisites: robustness and statistical 
validation, clarity of normative interpretation, 
responsiveness to policy, timely collection of data 

� Each indicator respect the following criteria: 

 They are robust: the indicator is not unduly 
influenced by extreme values, which means 
that the indicator reflects the intended 
change and is not sensitive to a high 
variation of values for a limited number of 
entities/participants; 

 They are based on a statistical validation: 
they are based on information collected on 
all entities/participants concerned by the 
interventions (statistical population) or on a 
representative sample of the statistical 
population; 

Ψο κριτιριο εκπλθρϊνεται. 

Σι προχποκζςεισ τθροφνται ςφμφωνα και με τθν 
ζκκεςθ τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ θ 
οποία υποβάλλεται ςυνθμμζνθ ςτο πρόγραμμα. 

* 
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ΚΛΤΘΛΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΥΡΟΚΛΤΘΛΟ ASSESSMENT GRID 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΓΛΑ ΕΚΡΛΘΩΣΘ 

ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΕΓΓΑΦΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΡΕΛΓΑΦΟΥΝ ΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ 
ΕΝΕΓΕΛΑ 

 Clarity of normative interpretation: the 
evolution of result indicator can be 
unambiguously interpreted. 

 Responsiveness to policy: the value of each 
result indicator is duly influenced by the 
operations financed by (or outputs produced 
by) the OP; 

 Timely collection and aggregation of data: 
the data needs to be collected respecting a 
timeframe that allows meeting reporting 
obligations (normally along with the annual 
reporting cycle). 

6.Αποτελεςματικό ςφςτθμα δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 
που περιλαμβάνει: 

- διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν ότι όλεσ οι πράξεισ 
που χρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα 
δεικτϊν 

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. 

Υεριγραφι μεκόδου ανάπτυξθσ υποςυςτιματοσ 
δεικτϊν, ςφμφωνα με το αρ.125.3.a.i Ξαν. ΕΞ 
1303/2013. 

Ξεφάλαιο 8.6 

Procedures in place to ensure that all operations 
financed by the programme adopt an effective 
system of indicators 

 There are special arrangements made to collect 
or access data needed to carry out impact 
evaluation (e.g. data on non-participants). 

Ανάπτυξθ πλαιςίου ςυλλογισ δεδομζνων για τθ 
διενζργεια αξιολογιςεων επιπτϊςεων.  

Ξεφάλαιο 5 

 

* Σι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου τθσ γενικισ αιρεςιμότθτασ 7 υπάρχουν ςτθν ex ante αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ. 

 



 

 
24 

ΡΑΑΤΘΜΑ 3 -  Οριςμοί κοινϊν δεικτϊν του ΕΤΡΑ/Τ.Σ. (ΡΑΑΤΘΜΑ Λ του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013)  

CO01 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ενιςχφονται 

Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ οποιαςδιποτε μορφισ από το ΕΨΥΑ (είτε θ ςτιριξθ αφορά κρατικι ενίςχυςθ είτε όχι).  
Επιχείρθςθ: Σργανιςμόσ που παράγει αγακά ι υπθρεςίεσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ προκειμζνου να αποκτιςει κζρδοσ  
Χυγκεκριμζνα, βάςει του Ξανονιςμοφ 651/2014 ωσ επιχείρθςθ κεωρείται κάκε οντότθτα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί 
οικονομικι δραςτθριότθτα. Χε αυτζσ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπαςχολοφμενα άτομα και οικογενειακζσ επιχειριςεισ που αςκοφν 
βιοτεχνικι ι άλλθ δραςτθριότθτα, κακϊσ και προςωπικζσ εταιρείεσ ι ενϊςεισ προςϊπων που αςκοφν τακτικά μια οικονομικι 
δραςτθριότθτα. 
Χθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ CO01-CO05 μετροφν τον αρικμό των επιχειριςεων και θ πολλαπλι μζτρθςθ κα πρζπει να εξαλειφκεί (π.χ. μία 
επιχείρθςθ που λαμβάνει επιχοριγθςθ τθσ ίδιασ μορφισ περιςςότερεσ από μια φορά, προςμετρείται ωσ μία επιχείρθςθ που λαμβάνει 
επιχοριγθςθ). Σ ΑΦΠ αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των επιχειριςεων 
που επιχορθγοφνται. 
Χθμειϊνεται ότι το άκροιςμα των Δεικτϊν CO02, CO03, CO04 μπορεί να είναι μεγαλφτερο από τθν τιμι του Δείκτθ CO01 ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου οι επιχειριςεισ λαμβάνουν διαφορετικζσ μορφζσ ςτιριξθσ ι ςυνδυαςμό αυτϊν.  
Σ Δείκτθσ CO01 κα πρζπει να χρθςιμοποιείται από κοινοφ με τουσ Δείκτεσ CO28 και CO29 για καινοτομία ςτισ επιχειριςεισ.  
Σ δείκτθσ χρθςιμοποιείται επίςθσ όταν θ ςτιριξθ δίνεται για μζτρα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτισ επιχειριςεισ.  

CO02 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
λαμβάνουν επιχορθγιςεισ 

Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ ςε μορφι μθ επιςτρεπτζασ άμεςθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ (ιτοι επιχορθγιςεισ) με τθν 
προχπόκεςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των ζργων.  
Ωποςφνολο του Δείκτθ CO01 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ». 
Χθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ CO01-CO05 μετροφν τον αρικμό των επιχειριςεων και θ πολλαπλι μζτρθςθ κα πρζπει να εξαλειφκεί. Σ ΑΦΠ κα 
αποτελζςει τον μοναδικό αρικμό για τθν αποφυγι των πολλαπλϊν μετριςεων ςτθν περίπτωςθ των επιχειριςεων. 

CO03 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
λαμβάνουν οικονομικι ςτιριξθ πλθν των 
επιχορθγιςεων 

Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν χρθματοδοτικι ςτιριξθ που δεν ζχει τθ μορφι επιχοριγθςθσ όπωσ δάνειο, επιδότθςθ επιτοκίου, 
εγγυιςεισ πίςτωςθσ, επιχειρθματικό κεφάλαιο ι άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία.  
Ωποςφνολο του Δείκτθ CO01 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ». 
Χθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ CO01-CO05 μετροφν τον αρικμό των επιχειριςεων και θ πολλαπλι μζτρθςθ κα πρζπει να εξαλειφκεί. Σ ΑΦΠ 
αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των επιχειριςεων που επιχορθγοφνται.. 

CO04 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
λαμβάνουν μθ οικονομικι ςτιριξθ 

Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνει ςτιριξθ θ οποία δεν περιλαμβάνει άμεςο οικονομικό όφελοσ (κακοδιγθςθ, ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ, κερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων κλπ). Ψο επιχειρθματικό κεφάλαιο κεωρείται χρθματοδοτικι ςτιριξθ. 
Ωποςφνολο του Δείκτθ CO01 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ». 
Για παράδειγμα: 
- Αν μία κερμοκοιτίδα επιχειριςεων λάβει ςτιριξθ (επιχοριγθςθ) για τθ δθμιουργία και φιλοξενία 5 επιχειριςεων, τότε ο δείκτθσ CO04 κα 
λάβει τθν τιμι 5. Θ κερμοκοιτίδα δεν προςμετράται ςτθν τιμι του δείκτθ. 
- Αμ μία επιχείρθςθ λάβει ζνα κουπόνι για κατάρτιςθ και μια επιχοριγθςθ για κατάρτιςθ, τότε θ επιχοριγθςθ προςμετράται ςτο δείκτθ 
CO02 (CO02=1) και το κουπόνι ςτο δείκτθ CO04 (CO04=1). 
Χθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ CO01-CO05 μετροφν τον αρικμό των επιχειριςεων και θ πολλαπλι μζτρθςθ κα πρζπει να εξαλειφκεί. Σ ΑΦΠ 
αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των επιχειριςεων που επιχορθγοφνται.. 

CO05 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ νζων επιχειριςεων 
που ενιςχφονται 

Αρικμόσ επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν λαμβάνοντασ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ ι ςτιριξθ (ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, κακοδιγθςθ 
κλπ) από το ΕΨΥΑ (π.χ. μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ) ι μονάδων/δομϊν παροχισ ςτιριξθσ ςτισ επιχειριςεισ που χρθματοδοτικθκαν 
από το ΕΨΥΑ (π.χ. κερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων). Θ επιχείρθςθ που δθμιουργείται δεν υπιρχε τρία χρόνια πριν από τθν ζναρξθ του ζργου, 
αλλά θ Διαχειριςτικι Αρχι ι θ Εκνικι νομοκεςία μπορεί να ορίςει μικρότερο ι μεγαλφτερο χρονικό όριο για τον οριςμό μιασ επιχείρθςθσ 
ωσ νζα και πάντα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Γενικό Απαλλακτικό Ξανονιςμό (ΓΑΞ 651/2014). Πία επιχείρθςθ δεν κεωρείται νζα, εάν 
αλλάξει μόνο θ νομικι τθσ μορφι.  
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Ωποςφνολο του Δείκτθ CO01 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν ςτιριξθ».  
Σ Δείκτθσ CO05 κα πρζπει να χρθςιμοποιείται και ςτισ περιπτϊςεισ δθμιουργίασ επιχειριςεων και μζτρων καινοτομίασ, εάν ο ςτόχοσ είναι 
να δθμιουργθκοφν ι να υποςτθριχκοφν νζεσ επιχειριςεισ (π.χ. επιχειριςεισ ζνταςθσ γνϊςθσ, τεχνολογικϊν νεοφυϊν επιχειριςεων). 
Χθμειϊνεται ότι οι Δείκτεσ CO01-CO05 μετροφν τον αρικμό των επιχειριςεων και θ πολλαπλι μζτρθςθ κα πρζπει να εξαλειφκεί. Σ ΑΦΠ 
αποτελεί το ςτοιχείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο γίνεται θ αποφυγι τθσ πολλαπλισ μζτρθςθσ των επιχειριςεων που επιχορθγοφνται.. 

CO06 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Λδιωτικζσ επενδφςεισ που 
αντιςτοιχοφν ςε δθμόςια ςτιριξθ επιχειριςεων 
(επιχορθγιςεισ) 

Χυνολικι αξία ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςε χρθματοδοτοφμενα ζργα που κεωροφνται κρατικι ενίςχυςθ, όταν θ ςτιριξθ είναι με τθ μορφι 
επιχοριγθςθσ (Βλζπε Ξοινό Δείκτθ CO02 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ»), ςυμπεριλαμβάνοντασ και τα μθ 
επιλζξιμα τμιματα του ζργου. 

CO07 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Λδιωτικζσ επενδφςεισ που 
αντιςτοιχοφν ςε δθμόςια ςτιριξθ επιχειριςεων (όχι 
επιχορθγιςεισ) 

Χυνολικι αξία ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςε χρθματοδοτοφμενα ζργα που κεωροφνται κρατικι ενίςχυςθ, όταν θ μορφι ςτιριξθσ είναι 
διαφορετικι από επιχοριγθςθ (Βλζπε Ξοινό δείκτθ CO03 «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν χρθματοδοτικι υποςτιριξθ που δεν ζχει 
τθ μορφι επιχοριγθςθσ», ςυμπεριλαμβάνοντασ και τα μθ επιλζξιμα τμιματα του ζργου. 

CO08 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε 
επιχειριςεισ που ενιςχφονται 

Πεικτζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε υποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Επί τθσ ουςίασ αποτελεί ζναν δείκτθ 
που μετριζται πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ο οποίοσ υπολογίηει το μζροσ τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που είναι άμεςθ 
ςυνζπεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου (οι εργαηόμενοι που απαςχολικθκαν για τθν υλοποίθςθ του ζργου δεν προςμετροφνται). Σι ανάγκεσ 
ςε κζςεισ εργαςίασ πρζπει να καλυφκοφν (οι υφιςτάμενεσ κενζσ κζςεισ δεν προςμετροφνται) και να αυξιςουν το ςυνολικό αρικμό 
απαςχολοφμενων ςτθν επιχείρθςθ. 
Εάν θ ςυνολικι απαςχόλθςθ ςτθν επιχείρθςθ δεν αυξάνεται, θ τιμι του δείκτθ είναι μθδζν. Κεωρείται ωσ διατιρθςθ των υφιςτάμενων 
κζςεων εργαςίασ και όχι ωσ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ. Σι διαςφαλιςμζνεσ κζςεισ εργαςίασ δεν προςμετροφνται ςτο δείκτθ.  
Πεικτζσ κζςεισ εργαςίασ: Πεικτζσ κεωροφνται όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ανεξαρτιτωσ του αν ο εργαηόμενοσ προζρχεται 
από το εςωτερικό τθσ οργανιςμοφ (π.χ. εςωτερικι μετακίνθςθ) ι ζξω από τον οργανιςμό, αρκεί να ςυνειςφζρει άμεςα ςτθν αφξθςθ των 
ςυνολικϊν κζςεων εργαςίασ. Χτθν περίπτωςθ εςωτερικισ μετακίνθςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να κεωρθκεί θ κζςθ που καλφφκθκε 
με τθ μετακίνθςθ ωσ νζα κζςθ εργαςία, είναι να καλυφκεί και εκείνθ θ κζςθ από όπου μετακινικθκε ο εργαηόμενοσ. Σ δείκτθσ κα πρζπει 
να χρθςιμοποιείται αν θ αφξθςθ ςτθν απαςχόλθςθ μπορεί εφλογα να αποδοκεί ςτθ ςτιριξθ.  
Λςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ: Σι κζςεισ εργαςίασ μπορεί να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχικζσ. Σι 
εποχικζσ και οι μερικισ απαςχόλθςθσ κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να μετατρζπονται ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  
Ψο Λςοδφναμο Υλιρουσ Απαςχόλθςθσ (ΛΥΑ) εκφράηει το ςυνολικό χρόνο που εργάςτθκε ζνα άτομο κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ και 
υπολογίηεται ςυγκρίνοντασ τον πραγματικό χρόνο απαςχόλθςθσ ενόσ εργαηόμενου με το χρόνο πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ψο ΛΥΑ εκφράηει με 
ςυγκρίςιμο τρόπο τον πραγματικό χρόνο εργαςίασ κάκε απαςχολοφμενου και μπορεί κατά ςυνζπεια να ακροιςτεί ανά κλάδο, περιφζρεια, 
χϊρα κλπ. 
Ψο πρότυπο ΛΥΑ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι οι Ετιςιεσ Πονάδεσ Εργαςίασ (ΕΠΕ). Ζνασ εργαηόμενοσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ λογίηεται ωσ 1 
ΕΠΕ (λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ωσ χρόνοσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ορίηονται οι 8 ϊρεσ εργαςίασ ανά θμζρα και οι 5 θμζρεσ εργαςίασ ανά 
εβδομάδα, δθλ. 40 ϊρεσ εργαςίασ ανά εβδομάδα). Για τον υπολογιςμό των ΕΠΕ ζχει αναπτυχκεί ςχετικό φφλλο excel από τθν ΕΩΞΕ. 
Διάρκεια κζςεων εργαςίασ: Oι κζςεισ εργαςίασ προςδοκάται να είναι μόνιμεσ, δθλαδι να διαρκοφν μία λογικά μακρά χρονικι περίοδο που 
εξαρτάται από βιομθχανικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά. Σι εποχικζσ κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να είναι επαναλαμβανόμενεσ. Για τισ 
επιχειριςεισ που χρεοκόπθςαν θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ κεωρείται μθδενικι. 
Χρόνοσ ςυλλογισ ςτοιχείων: Ψα δεδομζνα ςυλλζγονται πριν τθν ζναρξθ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςι του. Σι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ 
είναι ελεφκερεσ να ορίςουν το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα ςυλλογισ των ςτοιχείων. Θ χρθςιμοποίθςθ μζςου όρου απαςχόλθςθσ είναι 
προτιμότερθ από τθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων απαςχόλθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ.  

CO09 

Βιϊςιμοσ Ψουριςμόσ: Αφξθςθ του αναμενόμενου 
αρικμοφ επιςκζψεων ςε ενιςχυόμενεσ τοποκεςίεσ 
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ και πόλουσ 
ζλξθσ επιςκεπτϊν 

Θ εκ των προτζρων εκτιμϊμενθ αφξθςθ ςε αρικμό επιςκζψεων ςε μία τοποκεςία τον επόμενο χρόνο από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 
Λςχφει για βελτιϊςεισ ςε τοποκεςίεσ που ςτοχεφουν να προςελκφςουν και να υποδζχονται επιςκζπτεσ ςτο πλαίςιο του βιϊςιμου 
τουριςμοφ. Υεριλαμβάνει περιοχζσ με ι χωρίσ προθγοφμενθ τουριςτικι δραςτθριότθτα (π.χ. φυςικά πάρκα ι κτίρια που μετατράπθκαν ςε 
μουςεία). Ζνασ επιςκζπτθσ μπορεί να κάνει πολλαπλζσ επιςκζψεισ. Για μία ομάδα επιςκεπτϊν μετρϊνται τόςεσ επιςκζψεισ όςα είναι τα 
μζλθ τθσ ομάδασ. Σι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ κακορίηουν τθν μεκοδολογία για τθν εκτίμθςθ του αναμενόμενου αρικμοφ επιςκζψεων που 
μπορεί να βαςιςτεί ςε ανάλυςθ ηιτθςθσ.  
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CO10 
Ωποδομι ΨΥΕ: Υρόςκετα νοικοκυριά με πρόςβαςθ 
ςε ευρυηωνικά δίκτυα με ταχφτθτα τουλάχιςτον 30 
Mbps 

Αρικμόσ νοικοκυριϊν με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο με ταχφτθτα τουλάχιςτον 30 Mbps και τα οποία πριν είχαν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο με 
χαμθλότερθ ταχφτθτα ι δεν είχαν κακόλου πρόςβαςθ. Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ κα πρζπει να είναι άμεςθ ςυνζπεια τθσ ςτιριξθσ.  
Σ δείκτθσ μετράει νοικοκυριά με δυνατότθτα πρόςβαςθσ και όχι το αν οι άνκρωποι που ηουν ςτα νοικοκυριά πραγματικά ζχουν επιλζξει να 
είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο ι όχι.  
Σ ςτόχοσ επίτευξθσ των 30 Mbps είναι ςε ςυνζργεια με τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020». Βλζπε COM (2010)245 «Πία ψθφιακι ατηζντα για 
τθν Ευρϊπθ». 

CO11 
Χιδθροδρομικζσ μεταφορζσ: Χυνολικό μικοσ νζων 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 

Πικοσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν που καταςκευάηονται από το ζργο εκεί που δεν υπιρχε πριν ςιδθροδρομικι γραμμι. 
Χυμπεριλαμβάνεται και ο Υροαςτιακόσ Χιδθρόδρομοσ ςτον υπολογιςμό του δείκτθ. 

CO11a 
Χιδθροδρομικζσ μεταφορζσ: Χυνολικό μικοσ νζων 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Π 

Χυνολικό μικοσ νζασ ςιδθροδρομικισ γραμμισ εντόσ ΔΕΔ-Π. 
Χυμπεριλαμβάνεται και ο Υροαςτιακόσ Χιδθρόδρομοσ ςτον υπολογιςμό του δείκτθ. 

CO12 
Χιδθροδρομικζσ μεταφορζσ: Χυνολικό μικοσ 
ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 

Πικοσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν των οποίων θ ποιότθτα ι θ μεταφορικι ικανότθτα ζχει βελτιωκεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
θλεκτροδότθςθ, μετατροπι μονισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ςε διπλι ςιδθροδρομικι γραμμι, αφξθςθ τθσ πικανισ ταχφτθτασ ςτο δίκτυο ι 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν, με εξαίρεςθ τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ςιμανςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ 
ςυμβατότθτασ με το ERTMS - Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Διαχείριςθσ Χιδθροδρομικισ Ξυκλοφορίασ). Θ λογικι είναι να εξαιρεκοφν τα ςυςτιματα 
ςιμανςθσ από τον υπολογιςμό του δείκτθ κακϊσ ςτρεβλϊνουν τθν τιμι του. Ψα ςυςτιματα ςιμανςθσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ 
ζνασ διακριτόσ ειδικόσ δείκτθσ προγράμματοσ.  
Χυμπεριλαμβάνεται και ο Υροαςτιακόσ Χιδθρόδρομοσ ςτον υπολογιςμό του δείκτθ. 

CO12a 
Χιδθροδρομικζσ μεταφορζσ: Χυνολικό μικοσ 
ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Π 

Χυνολικό μικοσ ανακαταςκευαςμζνθσ ι αναβακμιςμζνθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ εντόσ ΔΕΔ-Π. 
Χυμπεριλαμβάνεται και ο Υροαςτιακόσ Χιδθρόδρομοσ ςτον υπολογιςμό του δείκτθ. 

CO13 Σδικό δίκτυο: Χυνολικό μικοσ νζων δρόμων 

Πικοσ οδικοφ δικτφου (ςε χιλιόμετρα) που καταςκευάςτθκε από το ζργο όπου:  
● δεν υπιρχε δρόμοσ πριν  
ι  
● ωσ ςυνζπεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου, βελτιϊνεται θ μεταφορικι ικανότθτα και θ ποιότθτα του υφιςτάμενου τοπικοφ ι 
δευτερεφοντοσ οδικοφ δικτφου και το οποίο κατατάςςεται ςε υψθλότερθ ταξινόμθςθ (π.χ. εκνικό δίκτυο ι ιςοδφναμο). Χε αυτι τθν 
περίπτωςθ, το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να μετρθκεί με τον Δείκτθ CO14 «Χυνολικό μικοσ ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων οδϊν». 

CO13a 
Σδικό δίκτυο: Χυνολικό μικοσ νζων δρόμων, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Π 

Χυνολικό μικοσ νζου οδικοφ δικτφου εντόσ ΔΕΔ-Π 

CO14 
Σδικό δίκτυο: Χυνολικό μικοσ 
ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων δρόμων 

Πικοσ οδικοφ δικτφου όπου θ μεταφορικι ικανότθτα ι θ ποιότθτα του οδικοφ δικτφου (ςυμπεριλαμβανομζνων των προτφπων αςφάλειασ) 
βελτιϊκθκε.  
Εάν θ αναβάκμιςθ είναι τόςο ςθμαντικι ϊςτε να πλθροί τισ προχποκζςεισ νζου δρόμου, κα μετριζται με τον Δείκτθ CO13 «Χυνολικό μικοσ 
οδικοφ δικτφου» και όχι με τον Δείκτθ CO14. 

CO14a 
Σδικό δίκτυο: Χυνολικό μικοσ 
ανακαταςκευαςμζνων ι αναβακμιςμζνων δρόμων, 
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Π 

Χυνολικό μικοσ ανακαταςκευαςμζνου ι αναβακμιςμζνου οδικοφ δικτφου εντόσ ΔΕΔ-Π. 
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CO15 
Αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ: Χυνολικό μικοσ νζων ι 
βελτιωμζνων γραμμϊν τραμ και μετρό 

Πικοσ γραμμϊν Πετρό και Ψραμ που καταςκευάςτθκαν ι αναβακμίςτθκαν. Θ παρεχόμενθ υπθρεςία κατά μικοσ των αναβακμιςμζνων 
γραμμϊν κα πρζπει να ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά ωσ ςυνζπεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου.  

CO16 
Εςωτερικζσ πλωτζσ οδοί: Χυνολικό μικοσ νζων ι 
βελτιωμζνων εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν 

Πικοσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ με νζα ι βελτιωμζνθ ικανότθτα πλοιγθςθσ. Θ βελτίωςθ μπορεί να αφορά βελτιωμζνθ μεταφορικι 
ικανότθτα ι κζματα αςφαλείασ. 

CO17 
Χτερεά απόβλθτα: Υρόςκετθ δυναμικότθτα 
ανακφκλωςθσ αποβλιτων 

Ετιςια δυναμικότθτα νζων εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ αποβλιτων. Υεριλαμβάνει επίςθσ τθν επζκταςθ υπαρχόντων εγκαταςτάςεων. 

CO18 
Ϊδρευςθ: Υρόςκετοσ πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται 
από βελτιωμζνθ παροχι νεροφ 

Αρικμόσ ατόμων με πρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό μζςω του δικτφου φδρευςθσ, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ πόςιμου νεροφ ι τθσ 
αφξθςθσ τθσ μεταφορικισ ικανότθτασ ωσ ςυνζπεια του ζργου  
Σ δείκτθσ περιλαμβάνει και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ.  
Υεριλαμβάνει ζργα ανακαταςκευισ, αλλά εξαιρεί ζργα που ςκοπεφουν να δθμιουργιςουν/ βελτιϊςουν ςυςτιματα άρδευςθσ. 
Αφορά άτομα τα οποία πριν δεν ιταν ςυνδεδεμζνα ι εξυπθρετοφνταν από κατϊτερθσ ποιότθτασ δίκτυο φδρευςθσ.  
Σ δείκτθσ καλφπτει άτομα ςε νοικοκυριά με πραγματικι (όχι εν δυνάμει) ςφνδεςθ με το ςφςτθμα φδρευςθσ. 

CO19 
Επεξεργαςία λυμάτων: Υρόςκετοσ πλθκυςμόσ που 
εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ επεξεργαςία 
λυμάτων 

Αρικμόσ ατόμων των οποίων τα λφματα μεταφζρονται ςε εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων μζςω του δικτφου μεταφοράσ των 
λυμάτων, ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ ικανότθτασ επεξεργαςίασ/ μεταφοράσ λυμάτων του ζργου 
Χτο δείκτθ περιλαμβάνεται θ βελτίωςθ του επιπζδου επεξεργαςίασ λυμάτων.  
Αφορά άτομα τα οποία προθγουμζνωσ δεν ιταν ςυνδεδεμζνα ι εξυπθρετοφνταν από εγκαταςτάςεισ κατϊτερθσ ποιότθτασ επεξεργαςίασ 
λυμάτων. 
Σ δείκτθσ καλφπτει άτομα ςε νοικοκυριά με πραγματικι (όχι εν δυνάμει) ςφνδεςθ με το ςφςτθμα επεξεργαςίασ λυμάτων. 

CO20 
Υρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: Υλθκυςμόσ που 
ωφελείται από αντιπλθμμυρικά μζτρα 

Αρικμόσ ατόμων που εκτίκενται ςε κίνδυνο από πλθμμφρεσ όπου θ επικινδυνότθτα μειϊκθκε ωσ άμεςθ ςυνζπεια ενόσ χρθματοδοτοφμενου 
ζργου. Άλλα (εκτόσ πλθμμυρϊν και δαςικϊν πυρκαγιϊν) μζτρα πρόλθψθσ κινδφνου κα μετριοφνται με τθ χριςθ ειδικϊν δεικτϊν ςε κάκε 
πρόγραμμα. 

CO21 
Υρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: Υλθκυςμόσ που 
ωφελείται από μζτρα δαςικισ πυροπροςταςίασ 

Αρικμόσ ατόμων που εκτίκενται ςε κίνδυνο δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπου θ επικινδυνότθτα μειϊκθκε ωσ αποτζλεςμα ενόσ 
χρθματοδοτοφμενου ζργου. Άλλα (εκτόσ πλθμμυρϊν και δαςικϊν πυρκαγιϊν) μζτρα πρόλθψθσ κινδφνου κα μετριοφνται με τθ χριςθ 
ειδικϊν δεικτϊν ςε κάκε πρόγραμμα. 

CO22 
Αποκατάςταςθ του εδάφουσ: Χυνολικι επιφάνεια 
αποκατεςτθμζνου εδάφουσ 

Ζκταςθ γθσ που ζχει αποκαταςτακεί ι μολυςμζνθ/ εγκαταλελειμμζνθ γθ που ζχει αναγεννθκεί και είναι πλζον διακζςιμθ για τθν ανάπτυξθ 
οικονομικϊν (με εξαίρεςθ τισ μθ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ, π.χ. γεωργία ι δαςοκομία) ι κοινοτικϊν δραςτθριοτιτων. 

CO23 
Φφςθ και βιοποικιλότθτα: Επιφάνεια οικοτόπων που 
ενιςχφονται με ςτόχο να αποκτιςουν καλφτερο 
κακεςτϊσ διατιρθςθσ 

Ζκταςθ αποκατεςτθμζνων ι νζων περιοχϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ για τα απειλοφμενα είδθ. Σι δράςεισ 
μποροφν να υλοποιθκοφν εντόσ και εκτόσ των περιοχϊν Natura 2000, αρκεί να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ των 
εν λόγω ειδϊν, των ενδιαιτθμάτων ι των οικοςυςτθμάτων για τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και ςτθ διατιρθςθ των οικοςυςτθμικϊν 
υπθρεςιϊν.  
Υεριοχζσ οι οποίεσ λαμβάνουν ςτιριξθ κατ' επανάλθψθ κα πρζπει να προςμετροφνται μόνο μία φορά. 

CO24 
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε 
οντότθτεσ που ενιςχφονται 

Πεικτζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ (που δεν προχπιρχαν) για τθν άμεςθ εναςχόλθςθ με δραςτθριότθτεσ Ε&Α, ςε ιςοδφναμα πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ. Ξάκε κζςθ εργαςίασ κα πρζπει να αποτελεί ςυνζπεια τθσ υλοποίθςθσ ι ολοκλιρωςθσ των ζργων, κα πρζπει να καλυφκεί 
(υφιςτάμενεσ κενζσ κζςεισ εργαςίασ δεν προςμετροφνται) και κα πρζπει να αυξάνει το ςυνολικό αρικμό των ερευνθτικϊν κζςεων εργαςίασ 
ςτον οργανιςμό. Υροςωπικό υποςτιριξθσ για Ε&Α (δθλ. κζςεισ εργαςίασ που δεν ςχετίηονται άμεςα με δραςτθριότθτεσ Ε&Α) δεν 
ςυνυπολογίηεται. Σ δείκτθσ εςτιάηει ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό, ενϊ θ υποςτθριηόμενθ οντότθτα μπορεί να είναι νζα ι υφιςτάμενθ.  
Πεικτζσ κζςεισ εργαςίασ: Πεικτζσ κεωροφνται όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ανεξαρτιτωσ του αν ο εργαηόμενοσ προζρχεται 
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από το εςωτερικό τθσ οργανιςμοφ (π.χ. εςωτερικι μετακίνθςθ) ι ζξω από τον οργανιςμό, αρκεί να ςυνειςφζρει άμεςα ςτθν αφξθςθ των 
ςυνολικϊν ερευνθτικϊν κζςεων εργαςίασ. Χτθν περίπτωςθ εςωτερικισ μετακίνθςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να κεωρθκεί θ κζςθ που 
καλφφκθκε με τθ μετακίνθςθ ωσ νζα κζςθ εργαςία, είναι να καλυφκεί και εκείνθ θ κζςθ από όπου μετακινικθκε ο εργαηόμενοσ. 
Λςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ: θ εργαςία μπορεί να είναι πλιρθσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχικι. Σι εποχικζσ και οι μερικισ 
απαςχόλθςθσ κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να μετατρζπονται ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ χρθςιμοποιϊντασ πρότυπα τθσ Διεκνοφσ 
Σργάνωςθσ Εργαςίασ ι ςτατιςτικά ι άλλα πρότυπα. Χτο πεδίο τθσ Ε&Α θ διάρκεια τθσ εργαςίασ τείνει να είναι μικρότερθ και εξαρτάται 
κάκε φορά από το υλοποιοφμενο ζργο . Σι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται για διαφορετικά ζργα κα πρζπει να προςτίκενται (υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι όλα τα ζργα λαμβάνουν ςτιριξθ), και αυτό δεν κεωρείται ότι αποτελεί πολλαπλό υπολογιςμό. 

CO25 
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ ερευνθτϊν που 
εργάηονται ςε βελτιωμζνεσ εγκαταςτάςεισ 
ερευνθτικϊν υποδομϊν 

Χυνολικζσ κζςεισ εργαςίασ ςε ερευνθτικζσ υποδομζσ που (1) ςυνδζονται άμεςα με δραςτθριότθτεσ Ε&Α και (2) επθρεάηονται άμεςα από το 
ζργο. Σι κζςεισ εργαςίασ πρζπει να καλυφκοφν (κενζσ κζςεισ δεν ςυνυπολογίηονται). Υροςωπικό υποςτιριξθσ για Ε&Α (δθλ. κζςεισ 
εργαςίασ που δεν ςχετίηονται άμεςα με δραςτθριότθτεσ Ε&Α) δεν ςυνυπολογίηεται. Αν απαςχολθκοφν περιςςότεροι ερευνθτζσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ ωσ αποτζλεςμα του ζργου, αυξάνοντασ επομζνωσ τον αρικμό των ερευνθτικϊν κζςεων εργαςίασ, τότε οι νζεσ κζςεισ 
προςμετροφνται (Βλζπε επίςθσ Δείκτθ CO24 «Αρικμόσ νζων ερευνθτϊν ςε οντότθτεσ που ενιςχφονται»). Δθλαδι αν θ βελτίωςθ μίασ 
ερευνθτικισ υποδομισ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ερευνθτικοφ προςωπικοφ από 100 ςε 110 ερευνθτζσ, τότε το ςφνολο (110 
ερευνθτζσ) κα μετρθκεί με τον δείκτθ CO25, Σ δείκτθσ CO24 κα προςμετριςει μόνο τον αρικμό του νζου ερευνθτικοφ προςωπικοφ, δθλαδι 
τουσ 10 ερευνθτζσ.  
Σι εγκαταςτάςεισ μπορεί να είναι ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ. Ψο ζργο πρζπει να βελτιϊςει τισ εγκαταςτάςεισ ι τθν ποιότθτα των μθχανθμάτων, 
δθλ. δεν είναι επιλζξιμθ θ ςυντιρθςθ ι θ αντικατάςταςθ χωρίσ ταυτόχρονθ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 
Λςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ: θ εργαςία μπορεί να είναι πλιρθσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχικι. Σι εποχικζσ και οι μερικισ 
απαςχόλθςθσ κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να μετατρζπονται ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ χρθςιμοποιϊντασ πρότυπα τθσ Διεκνοφσ 
Σργάνωςθσ Εργαςίασ ι ςτατιςτικά ι άλλα πρότυπα.  
Σ όροσ "ερευνθτικι υποδομι" προςδιορίηει μία πολφ ετερογενι ομάδα υλικϊν ι άυλων ςτοιχείων και επομζνωσ δεν μπορεί να αποδοκεί 
από ζνα περιοριςμζνο αρικμό φυςικϊν δεικτϊν. Θ προςζγγιςθ που επιλζγεται εδϊ είναι να γίνει εςτίαςθ ςε μία μθ οικονομικι διάςταςθ 
τθσ επζνδυςθσ (απαςχόλθςθ) που εξακολουκεί να μπορεί να αντικατοπτρίςει τθν κλίμακα τθσ παρζμβαςθσ. 

CO26 
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα 

Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα ςε ζργα Ε&Α. Ψουλάχιςτον μία επιχείρθςθ και ζνα ερευνθτικό 
ινςτιτοφτο ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Ψθν ςτιριξθ μπορεί να λάβει ζνα ι περιςςότερα από τα ςυνεργαηόμενα μζρθ (ερευνθτικό ινςτιτοφτο ι 
επιχείρθςθ), υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ςυνεργαςίασ. Θ ςυνεργαςία μπορεί να είναι νζα ι υφιςτάμενθ. Θ ςυνεργαςία κα πρζπει να 
διαρκζςει τουλάχιςτον κακόλθ τθ διάρκεια του ζργου. 
Επιχείρθςθ: οργανιςμόσ που παράγει αγακά ι υπθρεςίεσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ προκειμζνου να επιτφχει κζρδοσ. Σ 
τόποσ προζλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ (εντόσ ι εκτόσ τθσ ΕΕ) δεν ζχει ςθμαςία. Χε περίπτωςθ που μία επιχείρθςθ είναι επικεφαλισ και άλλεσ 
είναι υπεργολάβοι που ωςτόςο ςυνεργάηονται με το ερευνθτικό ινςτιτοφτο, τότε όλεσ οι επιχειριςεισ κα πρζπει να προςμετροφνται. Τλεσ 
οι επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται ςε διαφορετικά ζργα κα πρζπει να προςμετροφνται (υπό τθν προχπόκεςθ ότι όλα τα ζργα λαμβάνουν 
ςτιριξθ) και αυτό δεν κεωρείται ότι αποτελεί πολλαπλό υπολογιςμό. 
Ερευνθτικό ινςτιτοφτο: Σργανιςμόσ ςτον οποίο θ Ε&Α αποτελεί πρωταρχικι δραςτθριότθτα. Θ ςυνεργαςία μπορεί να μετρθκεί βάςει είτε 
των δράςεων είτε των ςυμμετεχόντων. Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εςτιάηει ςτισ επιχειριςεισ ωσ ςυμμετζχουςεσ. 

CO27 
Ζρευνα και καινοτομία: Λδιωτικζσ επενδφςεισ που 
αντιςτοιχοφν ςε δθμόςια ςτιριξθ ςτον τομζα τθσ 
καινοτομίασ ι τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

Χυνολικι αξία τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςε υποςτθριηόμενα ζργα καινοτομίασ ι Ε&Α, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ επιλζξιμων τμθμάτων 
του ζργου. 

CO28 
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα ςτθν 
αγορά 

Σ δείκτθσ μετράει το κατά πόςον μία επιχείρθςθ λαμβάνει ςτιριξθ για να αναπτφξει ζνα 'νζο ςτθν αγορά' προϊόν, ςε οποιαδιποτε από τισ 
αγορζσ που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ. Υεριλαμβάνει τθν καινοτομία διαδικαςιϊν υπό τον όρο ότι θ διαδικαςία ςυνειςφζρει ςτθν 
ανάπτυξθ του προϊόντοσ. Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ζργα που δεν ςτοχεφουν πραγματικά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ προϊόντοσ. Αν μία 
επιχείρθςθ ειςάγει αρκετά προϊόντα ι αν λαμβάνει ςτιριξθ για διαφορετικά ζργα, εξακολουκεί να προςμετρείται ωσ μία επιχείρθςθ. Χε 
περίπτωςθ ζργων ςυνεργαςίασ, ο δείκτθσ μετράει όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ. 
Ζνα προϊόν είναι νζο ςτθν αγορά αν δεν υπάρχει άλλο προϊόν ςτθν αγορά με τθν ίδια λειτουργικότθτα ι αν θ τεχνολογία που το νζο προϊόν 
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χρθςιμοποιεί είναι ουςιαςτικά διαφορετικι από τθν τεχνολογία των υφιςτάμενων προϊόντων. Ψα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ι άυλα 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν). Υροςμετροφνται και τα υποςτθριηόμενα ζργα που ςτόχευαν να ειςάγουν νζα ςτισ αγορζσ 
προϊόντα αλλά δεν το κατάφεραν.  
Εάν ζνα προϊόν είναι νζο και ςτθν αγορά και ςτθν επιχείρθςθ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να προςμετρθκεί και ςτουσ δφο ςχετικοφσ δείκτεσ 
(Βλζπε Δείκτθ CO29 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα ςτθν εταιρεία»). 
Ψα όρια τθσ αγοράσ (γεωγραφικά ι άλλα) ορίηονται από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 
που λαμβάνει ςτιριξθ. 
Σ Δείκτθσ CO01 κα πρζπει επίςθσ να χρθςιμοποιείται όπου γίνεται χριςθ του Δείκτθ CO28. 
Χθμειωτζα θ ςυνάφεια με τον Δείκτθ CO29 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα ςτθν εταιρεία». Ενϊ οι 
περιςςότερεσ κλαςςικζσ καινοτομίεσ οδθγοφν ςε προϊόντα που είναι νζα τόςο ςτθν αγορά όςο και ςτθν επιχείρθςθ, είναι δυνατό το προϊόν 
να είναι νζο ςτθν αγορά αλλά όχι νζο ςτθν επιχείρθςθ, π.χ. προςαρμογι ενόσ υφιςτάμενου προϊόντοσ ςε μία νζα αγορά χωρίσ να αλλάξει θ 
λειτουργικότθτά του. 

CO29 
Ζρευνα και καινοτομία: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα ςτθν 
εταιρεία 

Σ δείκτθσ μετράει το κατά πόςον μία επιχείρθςθ λαμβάνει ςτιριξθ για να αναπτφξει ζνα 'νζο ςτθν επιχείρθςθ' προϊόν. Υεριλαμβάνει τθν 
καινοτομία διαδικαςιϊν υπό τον όρο ότι θ διαδικαςία ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ. Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ζργα που 
δεν ςτοχεφουν πραγματικά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ προϊόντοσ. Αν μία επιχείρθςθ ειςάγει διάφορα προϊόντα ι αν λαμβάνει ςτιριξθ για  
διάφορα ζργα, εξακολουκεί να προςμετρείται ωσ μία επιχείρθςθ. Χε περίπτωςθ ζργων ςυνεργαςίασ, ο δείκτθσ μετράει όλεσ τισ 
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ το προϊόν είναι νζο. 
Ζνα προϊόν είναι νζο ςτθν επιχείρθςθ εάν θ επιχείρθςθ δεν παριγαγε κάποιο προϊόν με τθν ίδια λειτουργικότθτα ι αν θ τεχνολογία 
παραγωγισ είναι ουςιαςτικά διαφορετικι από τθν τεχνολογία των ιδθ παραγόμενων προϊόντων. Ψα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ι άυλα 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν). Υροςμετροφνται τα υποςτθριηόμενα ζργα που ςτόχευαν να ειςάγουν νζα ςτθν επιχείρθςθ 
προϊόντα αλλά τελικά δεν το κατάφεραν. Εάν ζνα προϊόν είναι νζο και ςτθν αγορά και ςτθν επιχείρθςθ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να  
προςμετρθκεί και ςτουσ δφο ςχετικοφσ δείκτεσ (Βλζπε Δείκτθ CO28 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα 
ςτθν αγορά»). 
Σ Δείκτθσ CO01 κα πρζπει επίςθσ να χρθςιμοποιείται όπου γίνεται χριςθ του Δείκτθ CO29. 
Χθμειωτζα θ ςυνάφεια με τον Δείκτθ CO28 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ενιςχφονται για να ειςάγουν προϊόντα νζα ςτθν αγορά»'. Ενϊ οι 
περιςςότερεσ κλαςςικζσ καινοτομίεσ οδθγοφν ςε προϊόντα που είναι νζα τόςο ςτθν αγορά όςο και ςτθν επιχείρθςθ, είναι δυνατό το  προϊόν 
να είναι νζο ςτθν επιχείρθςθ αλλά όχι νζο ςτθν αγορά, π.χ. κάποιεσ μεταφορζσ τεχνολογίασ. 

CO30 
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ: Υρόςκετθ 
δυναμικότθτα από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

Αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ παραγωγισ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφν ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, οι οποίεσ 
καταςκευάηονται/ εξοπλίηονται ςτο πλαίςιο του ζργου. Υεριλαμβάνει και τθν θλεκτρικι και τθν κερμικι ενζργεια. 
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ: κάκε πθγι ενζργειασ που δεν είναι ορυκτι ι πυρθνικι. Βλζπε Ξανονιςμό 28/2009, Άρκρο 2(α). 

CO31 
Ενεργειακι απόδοςθ: Αρικμόσ νοικοκυριϊν με 
καλφτερθ κατθγορία ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

Αρικμόσ νοικοκυριϊν που αναβακμίηονται ενεργειακά βελτιϊνοντασ τθν ενεργειακι τουσ κατθγορία – Βλζπε Σδθγία 2010/31/EΕ. Θ 
καλφτερθ κατθγορία ενεργειακισ κατανάλωςθσ πρζπει να είναι άμεςθ ςυνζπεια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου. 

CO32 
Ενεργειακι απόδοςθ: Πείωςθ τθσ ετιςιασ 
κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ των δθμόςιων 
κτθρίων 

Σι υπολογιςμοί βαςίηονται ςτα πιςτοποιθτικά ενεργειακισ απόδοςθσ (ΥΕΑ) των κτιρίων (Βλζπε Άρκρο 12.1.β τθσ Σδθγίασ 2010/31/EΕ). 
Χφμφωνα με τισ προκεςμίεσ τθσ Σδθγίασ, 2012/27/ΕΕ ο δείκτθσ πρζπει να εφαρμοςτεί ςε όλα τα δθμόςια κτίρια ςυνολικισ ωφζλιμθσ 
επιφάνειασ άνω των 250 τ.μ και τα οποία ανακαινίςτθκαν με τθ ςτιριξθ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων. Θ Διαχειριςτικι Αρχι μπορεί να 
ςυμπεριλάβει κτίρια μικρότερα των 250 τ.μ.. 
Θ τιμι κα υπολογιςτεί με βάςθ τα πιςτοποιθτικά ενεργειακισ απόδοςθσ που εκδίδονται πριν και μετά τθν ανακαίνιςθ. Σ δείκτθσ κα δείχνει 
τθ ςυνολικι μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ, και όχι τθ ςυνολικι κατανάλωςθ που εξοικονομείται. 

CO33 
Ενεργειακι απόδοςθ: Αρικμόσ πρόςκετων χρθςτϊν 
ενζργειασ που ςυνδζονται ςε ευφυι δίκτυα 

Ευφυζσ δίκτυο: Δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ που ενςωματϊνει τισ δράςεισ των χρθςτϊν ενζργειασ ανταλλάςςοντασ ψθφιακι πλθροφορία 
με τον διαχειριςτι ι πάροχο του δικτφου. Ενεργειακόσ χριςτθσ μπορεί να είναι ζνασ καταναλωτισ, ζνασ παραγωγόσ ι και τα δφο. Σι 
επιχειριςεισ μποροφν επίςθσ να είναι χριςτεσ. 

CO34 
Πείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου: 
Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των 
αερίων κερμοκθπίου 

Σ δείκτθσ υπολογίηεται για παρεμβάςεισ που ςτοχεφουν άμεςα ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (Βλζπε Δείκτθ CO30) ι 
ςτθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (Βλζπε Δείκτεσ CO31 και CO32), επομζνωσ θ χριςθ του 
είναι υποχρεωτικι μόνο όπου αυτοί οι δείκτεσ είναι ςχετικοί. Θ χριςθ (του δείκτθ) για άλλεσ παρεμβάςεισ με πικανι επίπτωςθ ςτισ 
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εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου είναι προαιρετικι και θ μεκοδολογία κα αναπτυχκεί ςε εκνικό επίπεδο. Σ δείκτθσ κα δείχνει τθ 
ςυνολικι εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου, και όχι τθ ςυνολικι μείωςθ που επιτεφχκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ  περιόδου 
από  το ζργο. 
Χε περίπτωςθ παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, θ εκτίμθςθ βαςίηεται ςτθν ποςότθτα τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ που παράγεται από τισ 
υποςτθριηόμενεσ εγκαταςτάςεισ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ (είτε ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου είτε του 
θμερολογιακοφ ζτουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου). Θ ανανεϊςιμθ ενζργεια κεωρείται ότι είναι ουδζτερθ όςον αφορά ςτα αζρια του 
κερμοκθπίου και ότι αντικακιςτά τθν παραγωγι τθσ μθ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. Θ επίπτωςθ ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από 
ςυμβατικζσ μορφζσ ενζργειασ  εκτιμάται μζςω των ςυνολικϊν εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου του Ξράτουσ Πζλουσ ανά μονάδα 
παραγωγισ μθ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. 
Χε περίπτωςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, θ εκτίμθςθ βαςίηεται ςτθν ποςότθτα τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ που εξοικονομείται από 
τισ λειτουργίεσ που υποςτθρίηονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ (είτε ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου είτε του 
θμερολογιακοφ ζτουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου). Θ ενζργεια που εξοικονομείται κα πρζπει να αντικακιςτά τθν παραγωγι μθ 
ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. Θ επίπτωςθ ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από ςυμβατικζσ μορφζσ ενζργειασ  εκτιμάται μζςω των 
ςυνολικϊν εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου του Ξράτουσ Πζλουσ ανά μονάδα παραγωγισ μθ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. 

CO35 
Υαιδικι φροντίδα και εκπαίδευςθ: Δυναμικότθτα 
των υποδομϊν παιδικισ φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ 
που ενιςχφονται 

Αρικμόσ χρθςτϊν που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν νζεσ ι βελτιωμζνεσ εγκαταςτάςεισ παιδικισ φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ. 
“Χριςτεσ” ςε αυτό το πλαίςιο νοοφνται τα παιδιά, οι μακθτζσ ι οι φοιτθτζσ και όχι οι δάςκαλοι, οι γονείσ ι άλλα άτομα που μπορεί επίςθσ 
να χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ.  
Υεριλαμβάνει νζα ι βελτιωμζνα κτίρια ι νζα μθχανιματα που παρζχονται από το ζργο. Πετράει τθν ονοµαςτικι δυναμικότθτα (δθλ. τον 
αρικμό των εν δυνάμει χρθςτϊν που ςυνικωσ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με τον αρικμό των πραγματικϊν χρθςτϊν). 

CO36 
Ωγεία: Υλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ 
υπθρεςίεσ υγείασ 

Υλθκυςμόσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ που αναμζνεται να ωφελθκεί από τισ υπθρεςίεσ υγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ζργο. 
Υεριλαμβάνει νζα ι βελτιωμζνα κτίρια ι νζα μθχανιματα για διάφορα είδθ υπθρεςιϊν υγείασ (πρόλθψθ, εξωνοςοκομειακι ι 
νοςοκομειακι περίκαλψθ, φροντίδα μετά από νοςθλεία). 
Σ δείκτθσ δεν περιλαμβάνει πολλαπλοφσ υπολογιςμοφσ ακόμα και αν θ παρζμβαςθ αφορά ςε περιςςότερεσ υπθρεςίεσ που ωφελοφν τα 
ίδια άτομα: κάκε άτομο υπολογίηεται ωσ ζνα άτομο ακόμα και αν κα χρθςιμοποιιςει αρκετζσ υπθρεςίεσ που υποςτθρίχτθκαν από τα 
Διαρκρωτικά Ψαμεία. Θ ακροιςτικι τιμι του δείκτθ ςε επίπεδο Υρογράμματοσ δεν μπορεί να ξεπερνά το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. 
Για παράδειγμα, αναπτφςςεται μία υποδομι φροντίδασ μετά από νοςθλεία ςε μία πόλθ με πλθκυςμό 100.000 κατοίκων. Θ υποδομι κα 
εξυπθρετιςει το μιςό πλθκυςμό τθσ πόλθσ, επομζνωσ θ τιμι του δείκτθ κα αυξθκεί κατά 50.000. Αν αργότερα αναπτυχκεί μία υπθρεςία 
πρόλθψθσ ςτθν ίδια πόλθ που κα εξυπθρετεί τον ςυνολικό πλθκυςμό, θ τιμι του δείκτθ κα αυξθκεί ακόμα κατά 50.000. Αν ςτθν πορεία 
αναπτυχκεί και μία ακόμα υποδομι που εξυπθρετεί μζροσ ι το ςφνολο του πλθκυςμοφ, θ τιμι του δείκτθ κα παραμείνει 100.000. 

CO37 
Αςτικι ανάπτυξθ: Υλθκυςμόσ που ηει ςε περιοχζσ με 
ςτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 

Υλθκυςμόσ που ηει ςε περιοχζσ με ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ αςτικισ ανάπτυξθσ υπό τθν ζννοια του Άρκρου 7 του Ξανονιςμοφ 1301 / 
2013 (ΕΨΥΑ). 
Σ δείκτθσ χρθςιμοποιείται μία μόνο φορά για κάκε περιοχι. 

CO38 
Αςτικι ανάπτυξθ: Ανοιχτοί χϊροι που 
δθμιουργοφνται ι αποκακίςτανται ςε αςτικζσ 
περιοχζσ 

Ζκταςθ ανακαινιςμζνων/ νζων, δθμόςια προςβάςιμων υπαίκριων χϊρων. Δεν περιλαμβάνονται ζργα που καλφπτονται από τουσ ‘απλοφσ’ 
κοινοφσ δείκτεσ (π.χ. δρόμοι, αποκαταςτθμζνθ ζκταςθ, προαφλια, κλπ). 

CO39 
Αςτικι ανάπτυξθ: Δθμόςια ι εμπορικά κτιρια που 
κτίηονται ι ανακαινίηονται ςε αςτικζσ περιοχζσ 

Ζκταςθ ανακαινιςμζνων/ νζων δθμόςιων και εμπορικϊν κτιρίων ςε αςτικζσ περιοχζσ. 

CO40 
Αςτικι ανάπτυξθ: Ξατοικίεσ που αποκακίςτανται ςε 
αςτικζσ περιοχζσ 

Αρικμόσ ανακαινιςμζνων / νζων κτιρίων ςε οικιςτικζσ περιοχζσ, ςτο πλαίςιο μίασ αςτικισ ανάπλαςθσ. 

CO41 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ επιχειριςεων που 
ςυμμετζχουν ςε διαςυνοριακά, διακρατικά ι 
διαπεριφερειακά ερευνθτικά ςχζδια 

Εναλλακτικόσ του Δείκτθ CO26 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ινςτιτοφτα» με τθ διαφορά ότι το ερευνθτικό 
ζργο κα πρζπει να είναι διαςυνοριακό, διακρατικό ι διαπεριφερειακό. Αν μία ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ ζχει παραρτιματα που 
λειτουργοφν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, θ τοποκεςία των παραρτθμάτων που ςυμμετζχουν κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ, προκειμζνου 
το ζργο να χαρακτθριςτεί ωσ διαςυνοριακό. 
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CO42 
Υαραγωγικι επζνδυςθ: Αρικμόσ ερευνθτικϊν 
ινςτιτοφτων που ςυμμετζχουν ςε διαςυνοριακά, 
διακρατικά ι διαπεριφερειακά ερευνθτικά ςχζδια 

Εναλλακτικόσ του Δείκτθ CO41 «Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε διαςυνοριακά, διακρατικά ι διαπεριφερειακά ερευνθτικά 
ςχζδια» με τθ διαφορά ότι ςυνυπολογίηει ςυνεργαηόμενα ερευνθτικά ινςτιτοφτα αντί για επιχειριςεισ. Αν ζνασ ςυμμετζχον οργανιςμόσ 
ζχει παραρτιματα που λειτουργοφν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, θ τοποκεςία των παραρτθμάτων που ςυμμετζχουν κα πρζπει να λαμβάνεται 
υπόψθ, προκειμζνου το ζργο να χαρακτθριςτεί ωσ διαςυνοριακό. 

CO43 
Αγορά εργαςίασ και κατάρτιςθ: Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων ςε πρωτοβουλίεσ διαςυνοριακισ 
κινθτικότθτασ 

Υρωτοβουλίεσ διαςυνοριακισ κινθτικότθτασ είναι εκείνεσ που ςτθρίηονται ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ του Άρκρου 7(α) (i) 
του κανονιςμοφ ΕΕΧ. Χυμμετζχοντεσ είναι τα φυςικά πρόςωπα τα οποία μετζχουν για πρϊτθ φορά ςε τζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ. Σι 
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ παροτρφνονται να αποκλείςουν περιπτϊςεισ διπλοφ υπολογιςμοφ λόγω πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν. 

CO44 
Αγορά εργαςίασ και κατάρτιςθ: Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων ςε κοινζσ τοπικζσ πρωτοβουλίεσ 
απαςχόλθςθσ και κοινι κατάρτιςθ 

Ξοινζσ τοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ είναι εκείνεσ που ςτθρίηονται ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ του Άρκρου. 7(α) (i) 
του κανονιςμοφ ΕΕΧ. Χυμμετζχοντεσ είναι τα φυςικά πρόςωπα τα οποία μετζχουν για πρϊτθ φορά ςε τζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ. Σι 
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ παροτρφνονται να αποκλείςουν περιπτϊςεισ διπλοφ υπολογιςμοφ λόγω πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν. 

CO45 

Αγορά εργαςίασ και κατάρτιςθ: Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων ςε ζργα που προάγουν τθν ιςότθτα 
των φφλων, τισ ίςεσ ευκαιρίεσ και τθν κοινωνικι 
ζνταξθ ςε διαςυνοριακό επίπεδο 

Ζργα που ςτθρίηονται ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ του Άρκρου. 7(α) (ii) του κανονιςμοφ ΕΕΧ. Χυμμετζχοντεσ είναι  τα 
φυςικά πρόςωπα τα οποία μετζχουν για πρϊτθ φορά ςε τζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ. Σι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ παροτρφνονται να 
αποκλείςουν περιπτϊςεισ διπλοφ υπολογιςμοφ λόγω πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν. 

CO46 

Αγορά εργαςίασ και κατάρτιςθ: Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων ςε κοινά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ 
των νζων, των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ ςε διαςυνοριακό επίπεδο 

Ξοινά ςχζδια εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ είναι εκείνα που ςτθρίηονται ςτο πλαίςιο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ του Άρκρου. 7(α) (iii) 
του κανονιςμοφ ΕΕΧ. Χυμμετζχοντεσ είναι τα φυςικά πρόςωπα τα οποία μετζχουν για πρϊτθ φορά ςε τζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ. 
Σι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ παροτρφνονται να αποκλείςουν περιπτϊςεισ διπλοφ υπολογιςμοφ λόγω πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν. 

 

Σι δείκτεσ CO41 – CO46 αποτελοφν επιπρόςκετουσ δείκτεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο από τα προγράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ. Ξατά περίπτωςθ, οι 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ κα κατανζμονται ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ όςον αφορά τθν αγορά εργαςίασ, με αντίςτοιχθ ζνδειξθ «απαςχολοφμενοσ», «άνεργοσ», 
«μακροχρόνια άνεργοσ», «οικονομικά μθ ενεργόσ» ι «οικονομικά μθ ενεργόσ και δεν ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ»  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4 -  Οριςμοί κοινϊν δεικτϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (ΕΚΤ) και τθσ Ρρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (ΡΑΝ) 

 

Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για ςυμμετζχοντεσ (CO01- CO19 ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ 
 

Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια  

CO01 
Άνεργοι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
των μακροχρόνια ανζργων 

Χφμφωνα με τον οριςμό τθσ Eurostat , ςτον οποίο παραπζμπει θ Ε.Επιτροπι, 
άνεργοι είναι τα  άτομα θλικίασ 15-74 ετϊν που  δεν εργάηονται, αναηθτοφν 
εργαςία και είναι διακζςιμοι για εργαςία.  
Ψα άτομα που είναι εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςφμφωνα με το εκνικό νομοκετικό 
πλαίςιο κάκε Ξ-Π μετρϊνται ςε αυτό το δείκτθ ακόμα και αν δεν πλθροφν και τα 
τρία παραπάνω κριτιρια.  
 
  
 
 

 
Χτο δείκτθ CO01 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που ειςζρχονται ςτισ πράξεισ ΕΞΨ/ΥΑΡ 
με τθν ιδιότθτα του ανζργου ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ Εurostat, δθλ. οι  
εγγεγραμμζνoι άνεργοι ςτον ΣΑΕΔ και οι αναηθτοφντεσ εργαςία και άμεςα διακζςιμοι 
να εργαςτοφν που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΣΑΕΔ. 
Πλα τα άτομα 75 ετϊν και άνω κεωροφνται οικονομικά μθ ενεργοί και μετρϊνται ςτο 
δείκτθ CO03. 
Σι φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ (full–time students) που δεν εργάηονται δεν μετρϊνται 
ςτο δείκτθ CO01, αλλά κεωροφνται οικονομικά μθ ενεργά άτομα και μετρϊνται ςτο 
δείκτθ CO03.  
Σι εποχικά εργαηόμενοι που ειςάγονται ςε μία πράξθ ΕΞΨ το διάςτθμα που δεν 
εργάηονται (εκτόσ ςεηόν δθλ) , αν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΣΑΕΔ ι αν είναι 
διακζςιμοι για εργαςία και αναηθτοφν εργαςία, μετρϊνται ςτο δείκτθ CO01.  Αν όχι, 
μετρϊνται ςτο δείκτθ CO03. 
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
Για τα άτομα που εγγράφονται ωσ άνεργοι ςτον ΣΑΕΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο, άνεργοσ κεωρείται εκείνοσ που μετά τθ λφςθ ι λιξθ τθσ 
εργαςιακισ του ςχζςθσ αναηθτεί εργαςία, αποδζχεται να απαςχολθκεί ςε εργαςία που 
του προςφζρεται από τον ΣΑΕΔ ςτον ευρφτερο επαγγελματικό κλάδο ι δζχεται να 
παρακολουκιςει προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι μετεκπαίδευςθσ και 
γενικά επωφελείται από κάκε δυνατότθτα απαςχόλθςθσ. Σι φοιτθτζσ δεν μποροφν να 
κεωρθκοφν άνεργοι εκτόσ και εάν απαςχολοφνται ιδθ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθ 
ςυνζχεια βρεκοφν εκτόσ εργαςίασ οπότε κεωροφνται «διακζςιμοι για εργαςία» και 
«ςε αναηιτθςθ εργαςίασ. Σι φοιτθτζσ ΛΕΞ, επίςθσ δεν κεωροφνται άνεργοι ωσ 
μακθτευόμενοι επαγγελματικϊν ςχολϊν (Θ ζκδοςθ δελτίου ανεργίασ είναι δυνατι 
μετά τθν απόκτθςθ πτυχίου ι τθ διαγραφι από τθ ςχολι ι τθ λιξθ των ςπουδϊν).  
 Εποχικά εργαηόμενοι : Χτο διάςτθμα που δεν εργάηονται ζχουν τθν ιδιότθτα και τισ 
υποχρεϊςεισ που ζχει και ζνασ άνεργοσ. 
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CO02 

 
 
Πακροχρόνια άνεργοι  
 
 

 
Χφμφωνα με τον οριςμό τθσ Eurostat, ςτον οποίο παραπζμπει θ Ευρ. Επιτροπι, 
μακροχρόνια άνεργοι κεωροφνται : 
 
α) οι άνεργοι κάτω των 25 ετϊν με διάςτθμα ανεργίασ πάνω από 6 ςυνεχείσ 
μινεσ,  
β) οι άνεργοι 25 ετϊν και άνω με διάςτθμα ανεργίασ πάνω από 12 ςυνεχείσ 
μινεσ 
 
"άνεργοσ" όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CO01, του οποίου ο δείκτθσ CO02 είναι 
υποςφνολο 

 
Χτο δείκτθ CO02 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που ειςζρχονται ςτισ πράξεισ ΕΞΨ/ΥΑΡ 
με τθν ιδιότθτα του ανζργου ςφμφωνα με τον οριςμό του δείκτθ CO01, και που 
ταυτόχρονα είναι είτε α) κάτω των 25 ετϊν με διάςτθμα ανεργίασ πάνω από 6 ςυνεχείσ 
μινεσ, όταν ειςζρχονται ςτθν πράξθ του ΕΚΤ/ΡΑΝ, είτε β) 25 ετϊν και άνω με 
διάςτθμα ανεργίασ πάνω από 12 ςυνεχείσ μινεσ όταν ειςζρχονται ςτθν πράξθ του 
ΕΚΤ/ΡΑΝ 
 
Θ θλικία του κάκε ςυμμετζχοντα προςδιορίηεται βάςει τθσ θμερομθνίασ γζννθςισ του 
και είναι θ θλικία που ζχει όταν ειςζρχεται  ςτθν πράξθ του ΕΞΨ/ΥΑΡ  
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
Ψα άτομα που κεωροφνται και εγγράφονται ωσ μακροχρόνια άνεργοι ςτον ΣΑΕΔ 
ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, είναι οι εγγεγραμμζνοι ςτον ΣΑΕΔ για 
διάςτθμα 12 τουλάχιςτον ςυνεχϊν μθνϊν (απαντθτικό ζγγραφο ΣΑΕΔ προσ ΕΩΧΕΞΨ με. 
αρ. 38551/09-05-2014 που παραπζμπει ςτο Ρ.2434/1996). Χφμφωνα με  το ιςχφον 
πλαίςιο, δεν προβλζπεται διαφοροποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του μακροχρόνια ανζργου 
ανάλογα με τθν θλικιακι κατθγορία ςτθν οποία ανικει.  
 
 

CO03 

 
 
Σικονομικά μθ ενεργά 
άτομα  
 
 

 
 
Χφμφωνα με τον οριςμό τθσ Eurostat, ςτον οποίο παραπζμπει θ Ευρ. Επιτροπι, 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα είναι τα άτομα που δεν ανικουν ςτο εργατικό 
δυναμικό (με τθν ζννοια ότι δεν είναι οφτε άνεργοι, οφτε εργαηόμενοι).» 
 
 
 

Χτο δείκτθ CO03 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ δεν είναι οφτε άνεργοι , οφτε εργαηόμενοι, δθλ. δεν είναι άνεργοι ςφμφωνα 
με τον οριςμό του δείκτθ CO01, οφτε εργαηόμενοι ςφμφωνα με τον οριςμό του δείκτθ 
CO05. 
 
Σι φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ (full–time students) που δεν εργάηονται κεωροφνται 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα και μετρϊνται ςτο δείκτθ CO03.  
 
Σι εποχικά εργαηόμενοι που ειςάγονται ςε μία πράξθ ΕΞΨ το διάςτθμα που δεν 
εργάηονται (εκτόσ ςεηόν δθλ) , αν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΣΑΕΔ ι αν είναι 
διακζςιμοι για εργαςία και αναηθτοφν εργαςία, μετρϊνται ςτο δείκτθ CO01.  Αν όχι, 
μετρϊνται ςτο δείκτθ CO03. 
 
Οι γονείσ που απουςιάηουν από τθν εργαςία τουσ λόγω άδειασ 
ανατροφισ/φροντίδασ παιδιοφ (full time parental leave), μετρϊνται ςτο δείκτθ CO03  
εάν δεν είναι εγγεγραμμζνοι άνεργοι. 
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CO04 

Σικονομικά μθ ενεργά 
άτομα που δεν 
παρακολουκοφν 
εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ 
 
 

Tα άτομα που δεν είναι άνεργοι οφτε εργαηόμενοι και που δεν ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ.  
“Σικονομικά μθ ενεργά” ςφμφωνα με τον οριςμό του δείκτθ CO03, του οποίου ο 
δείκτθσ CO04 είναι υποςφνολο. 
 
Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ, θ ζννοια τθσ 
εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ είναι ευρεία και περιλαμβάνει τθν τυπικι εκπαίδευςθ, 
διά βίου μάκθςθ,  επαγγελματικι κατάρτιςθ , ενδοεπιχειρθςιακι κατάρτιςθ κλπ.  
Θ πθγι χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ μπορεί να είναι 
οποιαδιποτε (είτε εκνικοί πόροι είτε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα). 
 
 

 
Χτο δείκτθ CO04 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ δεν είναι οφτε άνεργοι , οφτε εργαηόμενοι, δθλ. είναι οικονομικά μθ ενεργοί, 
ςφμφωνα με τον οριςμό του δείκτθ CO03 και ταυτόχρονα δεν ςυμμετζχουν ςε κανζνα 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ. 
 
Είναι τα άτομα που ανικουν ςτθν ςτατιςτικι κατθγορία των οικονομικά μθ ενεργϊν 
ΝΕΕΤs (Not in Education, Employment, or Training). 
 
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
Για τθν τυπικι εκπαίδευςθ,  βλ. οριςμοφσ δεικτϊν CO09, CO10, CO11.  
Χε ό,τι αφορά τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, ο Ρ.4186/2013 (ΦΕΞ 193/179-2013)  
«Αναδιάρκρωςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» ορίηει ςτο Αρκ.17 
τουσ εξισ φορείσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ : 
α) Χχολζσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ που παρζχουν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
ςτουσ απόφοιτουσ τθσ υποχρεωτικισ τυπικισ εκπαίδευςθσ,  
β) τα Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Λ.Ε.Ξ.), που παρζχουν αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ απόφοιτουσ τθσ τυπικισ μθ υποχρεωτικισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Γ.Ε.Ο. και ΕΥΑ.Ο., κακϊσ και των Χ.Ε.Ξ.,  
γ) τα Ξζντρα Δια Βίου Πάκθςθσ που παρζχουν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι 
κατάρτιςθ, γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων, επαγγελματικό προςανατολιςμό και δια βίου 
ςυμβουλευτικι και  
δ) τα Ξολλζγια, που παρζχουν μθ τυπικι εκπαίδευςθ, ςτουσ αποφοίτουσ τθσ τυπικισ 
μθ υποχρεωτικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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CO05 
Απαςχολοφμενοι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
των αυτοαπαςχολουμζνων  

Σ δείκτθσ αφορά ςε άτομα 15 ετϊν και άνω που εργάηονται ζναντι 
αμοιβισ/κζρδουσ ι που εργάηονταν αλλά προςωρινά απουςίαηαν λόγω π.χ. 
αςκζνειασ, διακοπϊν, εργατικισ διζνεξθσ, εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ.  
 
Aπαςχολοφμενοι κεωροφνται όλοι οι εργαηόμενοι, ανεξαρτιτωσ κακεςτϊτοσ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όςων εργάηονται ςε επιδοτοφμενεσ 
κζςεισ από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα απαςχόλθςθσ . 
 
Αυτοαπαςχολοφμενοι κεωροφνται : α) όςοι ζχουν δικι τουσ επιχείρθςθ   
ανεξαρτιτωσ από το εάν ζχουν ι δεν ζχουν πωλιςεισ, παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι 
κζρδθ (περιλαμβάνονται δθλ. και οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφν 
δραςτθριότθτα). β)  άτομα που βρίςκονται ςε φάςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ (π.χ 
ζχουν παραγγείλει ι αγοράςει εξοπλιςμό) και γ) όςοι εργάηονται ςε 
οικογενειακι επιχείρθςθ και αμείβονται ι όςοι εργάηονται ςε οικογενειακι 
επιχείρθςθ και δεν αμείβονται αλλά ηουν ςτο ίδιο νοικοκυριό (ςυμβοθκοφντα 
μζλθ οικογενειακϊν επιχειριςεων). 
 
 

Χτο δείκτθ CO05 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ ΕΞΨ 
είναι εργαηόμενοι/αυτοαπαςχολοφμενοι (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
απαςχολουμζνων/αυτοαπαςχολουμζνων ςε επιδοτοφμενεσ κζςεισ από 
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα απαςχόλθςθσ ). 
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
Ψο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο για τον προςδιοριςμό των εργαηομζνων πλιρουσ, 
μερικισ, εκ περιτροπισ και προςωρινισ απαςχόλθςθσ είναι οι νόμοι Ρ.3846/2010 αρ.2, 
Ρ.3899/2010 αρ.17, Ρ.4052/2012 αρ.113-121., Ρ.4093/2012 αρ.1, Ρ.4144/2013 αρ.80, 
N.4075/2012 (ςυμβοθκοφντα μζλθ).  
 
Εργαηόμενοσ μερικισ απαςχόλθςθσ, κάκε εργαηόμενοσ με ςφμβαςθ ι ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου), του οποίου οι ϊρεσ εργαςίασ, 
υπολογιηόμενεσ ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, δεκαπενκιμερθ ι μθνιαία βάςθ είναι 
λιγότερεσ από το κανονικό ωράριο εργαςίασ του ςυγκρίςιμου εργαηόμενου με πλιρθ 
απαςχόλθςθ.  
 
Εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ : Θ απαςχόλθςθ κατά λιγότερεσ θμζρεσ τθν εβδομάδα ι 
κατά λιγότερεσ εβδομάδεσ το μινα ι κατά λιγότερουσ μινεσ το ζτοσ ι ςυνδυαςμόσ 
αυτϊν κατά πλιρεσ ωράριο εργαςίασ. Αποτελεί ςτθν ουςία μορφι μερικισ 
απαςχόλθςθσ, θ οποία δφναται είτε να ςυμφωνθκεί μεταξφ εργοδότθ και μιςκωτοφ 
(ςυμβατικι μορφι) είτε να επιβλθκεί με απόφαςθ του εργοδότθ (μονομερισ πράξθ) 
 

Ωσ προςωρινι απαςχόλθςθ νοείται θ εργαςία, θ οποία παρζχεται ςε άλλον εργοδότθ 
(ζμμεςοσ εργοδότθσ) για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα από μιςκωτό, ο οποίοσ 
ςυνδζεται με τον εργοδότθ του (άμεςοσ εργοδότθσ) με ςφμβαςθ ι ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου. 

CO06 Ξάτω των 25 ετϊν 
Χυμμετζχοντεσ που είναι κάτω των 25 ετϊν (<25 ετϊν) .  
Θ θλικία του ςυμμετζχοντα προςδιορίηεται βάςει τθσ θμερομθνίασ γζννθςισ του 
και είναι θ θλικία που ζχει όταν ειςζρχεται  ςτθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ . 

Σλοι οι δείκτεσ – εκροϊν, άμεςων και μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων – 
υπολογίηονται βάςει τθσ θλικίασ που ζχει ο ςυμμετζχων όταν ειςζρχεται ςτθν πράξθ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ .  
Σι ςυμμετζχοντεσ που κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ι που μετά τθν ζξοδό 
τουσ από αυτιν είναι 25 ετϊν και άνω, εξακολουκοφν να μετρϊνται ςτουσ δείκτεσ 
αποτελεςμάτων ωσ ςυμμετζχοντεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία κάτω των 25 ετϊν. 
Αυτό ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ΥΑΡ, κακϊσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ νζοι κάτω των 25 
ετϊν πρζπει να μετρϊνται ςε όλουσ τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ εκροϊν και 
αποτελεςμάτων ωσ ανικοντεσ ςτθν θλικιακι κατθγορία κάτω των 25 ετϊν όταν 
ειςιλκαν ςτθν πράξθ ΥΑΡ. 
 

CO07 
Άνω των 54 ετϊν  
 

Χυμμετζχοντεσ που είναι 55 ετϊν και άνω (> 54 ετϊν).  
Θ θλικία του ςυμμετζχοντα προςδιορίηεται βάςει τθσ θμερομθνίασ γζννθςισ του 

Σλοι οι δείκτεσ – εκροϊν, άμεςων και μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων – 
υπολογίηονται βάςει τθσ θλικίασ που ζχει ο ςυμμετζχων όταν ειςζρχεται ςτθν πράξθ 
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και είναι θ θλικία που ζχει όταν ειςζρχεται  ςτθν πράξθ του ΕΞΨ . ΕΞΨ .  

CO08 

Άνω των 54 ετϊν που  είναι 
άνεργοι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
των μακροχρόνια ανζργων, 
ι οικονομικά μθ ενεργά 
άτομα που δεν 
παρακολουκοφν 
εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ 
 

 "Χυμμετζχοντεσ άνω των 54 ετϊν", όπωσ ορίηονται ςτο δείκτθ CO07, του οποίου 
ο δείκτθσ CO08 είναι υποςφνολο. 
 
"Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων" όπωσ ορίηεται ςτο 
δείκτθ CO01 . 
 
"Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που δεν παρακολουκοφν εκπαίδευςθ ι 
κατάρτιςθ" όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CO04 . 

 

CO09 

Απόφοιτοι πρωτοβάκμιασ 
(ISCED 1) ι κατϊτερθσ 
δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (ISCED 2) 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Επιτροπισ , προςδιορίηονται ςτον οριςμό 
του δείκτθ τα ιςχφοντα ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο για τθν αντιςτοίχθςθ ςτθ 
«Διεκνι Υρότυπθ Ψαξινόμθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» (ISCED) :  
 
Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (ISCED 1) : Ψο ςτάδιο που ακολουκεί τθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ (ISCED 0) είναι θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ του 
Δθμοτικοφ Χχολείου . Απόφοιτοι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  είναι οι 
απόφοιτοι Δθμοτικοφ Χχολείου. 

 Κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ISCED 2) : Θ τριετισ παρακολοφκθςθ 
του Γυμναςίου  αποτελεί τθν τελευταία περίοδο υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και 
είναι προαπαιτοφμενο για τθν εγγραφι και φοίτθςθ ςτα Γενικά και 
Επαγγελματικά λφκεια. Eςπερινά Γυμνάςια λειτουργοφν παράλλθλα με τα 
θμεριςια, ςτα οποία θ παρακολοφκθςθ αρχίηει από τθν θλικία των 14 ετϊν.  
Aπόφοιτοι κατϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι οι απόφοιτοι 
Γυμναςίου και των ΧΔΕ (Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ). 

Χτο δείκτθ CO09 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι απόφοιτοι δθμοτικοφ ι  γυμναςίου. Σι ςυμμετζχοντεσ καταγράφονται 
άπαξ με το υψθλότερο επίπεδο ISCED που ζχουν ολοκλθρϊςει/αποφοιτιςει πριν 
τθν ζναρξθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ.  
 
Συμμετζχοντεσ με ΛSCED 0 ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ: 
- Χυμμετζχοντεσ που είναι παιδιά κάτω των 13 ετϊν και δεν ζχουν ολοκλθρϊςει 

τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (δεν ζχουν απολυτιριο δθμοτικοφ) κεωροφνται 
ςαν να είναι ςτο ISCED 1 και μετρϊνται ςτον δείκτθ CO09.  

 
- Χυμμετζχοντεσ που είναι άνω των 13 ετϊν και δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (δεν ζχουν απολυτιριο δθμοτικοφ) κεωροφνται ωσ 
ζχοντεσ ISCED 0 και μετρϊνται ςτο δείκτθ CO17 και όχι ςτο δείκτθ CO09. 

 
 

CO10 

Απόφοιτοι ανϊτερθσ 
δευτεροβάκμιασ (ISCED 3) 
ι μεταδευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (ISCED 4) 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Επιτροπισ , προςδιορίηονται ςτον οριςμό 
του δείκτθ τα ιςχφοντα ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο για τθν αντιςτοίχθςθ ςτθ 
«Διεκνι Υρότυπθ Ψαξινόμθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» (ISCED) :  

 
Ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ISCED 3) :  
Ψο δεφτερο επίπεδο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι μθ υποχρεωτικοφ 
χαρακτιρα, διαρκεί τρία ζτθ και περιλαμβάνει τθ γενικι εκπαίδευςθ (Γενικό 
Οφκειο) και τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ (Επαγγελματικό Οφκειο). Ψο 
Επαγγελματικό Οφκειο προςφζρει δφο κφκλουσ ςπουδϊν: α. το δευτεροβάκμιο 
κφκλο ςπουδϊν και β. τον μετα-δευτεροβάκμιο (προαιρετικό) κφκλο ςπουδϊν, 
τθν "τάξθ μακθτείασ". Ψόςο ςτα Γενικά όςο και ςτα Επαγγελματικά Οφκεια, οι 
μακθτζσ εγγράφονται ςτο 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Υαράλλθλα με τα 
θμεριςια, λειτουργοφν  Εςπερινά Γενικά Οφκεια και Εςπερινά Επαγγελματικά 
Οφκεια, ενϊ το ελάχιςτο όριο θλικίασ για τθν εγγραφι ςτα Εςπερινά 
Επαγγελματικά Οφκεια είναι τα 16 ζτθ. Απόφοιτοι ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ είναι οι απόφοιτοι Ουκείου (Γενικοφ θ Επαγγελματικοφ). 
 
Μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ISCED 4) : Eδϊ ανικουν α) τα δθμόςια και 
ιδιωτικά Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΛΕΞ),  τα οποία προςφζρουν μθ 

 
 
Χτο δείκτθ CO10 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι απόφοιτοι Ουκείου,ΛΕΞ, ιδιωτικϊν Ξολλεγίων, Χχολϊν που 
εποπτεφονται από άλλα Ωπουργεία (Υολιτιςμοφ, Ραυτιλίασ, Ψουριςμοφ κλπ). 
 
Σι ςυμμετζχοντεσ καταγράφονται άπαξ με το υψθλότερο επίπεδο ISCED που ζχουν 
ολοκλθρϊςει/αποφοιτιςει πριν τθν ζναρξθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ.  
 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B7-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B7-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
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Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για ςυμμετζχοντεσ (CO01- CO19 ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ 
 

Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια  

τυπικι αρχικι  επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ αποφοίτουσ τθσ τυπικισ μθ 
υποχρεωτικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςτουσ αποφοίτουσ των 
Χχολϊν Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΧΕΞ), β)  τα ιδιωτικά κολλζγια, τα οποία 
παρζχουν μθ τυπικι εκπαίδευςθ ςτουσ αποφοίτουσ τθσ τυπικισ μθ 
υποχρεωτικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και γ) οι Ψουριςτικζσ Χχολζσ, 
Ραυτικι Ακαδθμία, Χχολζσ που εποπτεφονται από άλλα Ωπουργεία (Υολιτιςμοφ, 
Ραυτιλίασ, Ψουριςμοφ, κλπ)  . Απόφοιτοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
είναι οι απόφοιτοι των ΛΕΞ, των ιδιωτικϊν Ξολλεγίων και των Χχολϊν που 
εποπτεφονται από άλλα Ωπουργεία (Υολιτιςμοφ, Ραυτιλίασ, Ψουριςμοφ κλπ)   
 

CO11 
Απόφοιτοι Ψριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (ISCED 5 ζωσ 
8)  

 
Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Επιτροπισ , προςδιορίηονται ςτον οριςμό 
του δείκτθ τα ιςχφοντα ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο για τθν αντιςτοίχθςθ ςτθ 
«Διεκνι Υρότυπθ Ψαξινόμθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» (ISCED) :  

 
 
Ανϊτερθ και Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ISCED  5 - 8 ) : Θ ανϊτατθ εκπαίδευςθ  
(ISCED 6)  περιλαμβάνει τον Υανεπιςτθμιακό και Ψεχνολογικό τομζα. Σ 
Υανεπιςτθμιακόσ τομζασ περιλαμβάνει τα Υανεπιςτιμια, τα Υολυτεχνεία και τθ 
Χχολι Ξαλϊν Ψεχνϊν, ενϊ ςτον Ψεχνολογικό τομζα ανικουν τα Ψεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Λδρφματα (ΨΕΛ) και θ Ανϊτατθ Χχολι Υαιδαγωγικισ και 
Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΑΧΥΑΛΨΕ).  
Σι απόφοιτοι μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων Χπουδϊν ανικουν ςτο ISCED 7 και 
οι ζχοντεσ διδακτορικό ςτο ISCED 8.  
Απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι οι απόφοιτοι ΑΕΛ/ΨΕΛ, οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ και οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
 

Χτο δείκτθ CO11 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι απόφοιτοι ΑΕΛ/ΨΕΛ, κάτοχοι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κάτοχοι 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
 
Σι ςυμμετζχοντεσ καταγράφονται άπαξ με το υψθλότερο επίπεδο ISCED που ζχουν 
ολοκλθρϊςει/αποφοιτιςει πριν τθν ζναρξθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ  

CO12 

 
Χυμμετζχοντεσ που ηουν ςε 
νοικοκυριά ανζργων 
 
 

 
"Ροικοκυριά ανζργων" εννοοφνται τα νοικοκυριά  που κανζνα μζλοσ τουσ δεν 
εργάηεται , δθλ. που όλα τα μζλθ τουσ είναι είτε άνεργα είτε οικονομικά μθ 
ενεργά (ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ των δεικτϊν CO01  και CO03 αντίςτοιχα) .  
 
Χφμφωνα με τον οριςμό τθσ Eurostat , ςτον οποίο παραπζμπει θ Ευρ. Επιτροπι, 
το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ζνα άτομο ι από περιςςότερα, όχι 
κατ’ανάγκθ ςυγγενικά, που μζνουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ/διεφκυνςθ και 
μοιράηονται τα ζξοδα του νοικοκυριοφ ι κακθμερινζσ ανάγκεσ. 
 
 
 
 
 

Χτο δείκτθ CO12 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ ηουν ςε νοικοκυριά που κανζνα μζλοσ τουσ δεν εργάηεται, δθλ. οι ίδιοι οι 
ςυμμετζχοντεσ και όλα τα μζλθ του νοικοκυριοφ  ςτο οποίο ηουν είναι άνεργοι  ι 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα. Θ κατάςταςθ του νοικοκυριοφ (δθλ. αν πρόκειται για 
νοικοκυριό ανζργων) προςδιορίηεται κατά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν πράξθ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ. 
 
Από τθν ζννοια του νοικοκυριοφ εξαιροφνται οι ςυλλογικζσ κατοικίεσ όπωσ π.χ. 
ιδρφματα , νοςοκομεία, γθροκομεία, φυλακζσ, αναμορφωτιρια, ςτρατιωτικζσ μονάδεσ 
κλπ.  
 
Σ δείκτθσ CO12 αναφζρεται ςε όλα τα μζλθ του νοικοκυριοφ ανεξαρτιτωσ θλικίασ  
Παράδειγμα : Aν ζνασ άνεργοσ νζοσ ηει με τουσ ςυνταξιοφχουσ γονείσ του ι με τουσ 
ςυνταξιοφχουσ γονείσ των γονιϊν του, τότε μετράται ςτο δείκτθ CO12. 
 
Oταν οι ςυμμετζχοντεσ είναι ανφπανδροι φοιτθτζσ, κάτω των 25 ετϊν, που δεν 
εργάηονται και διαμζνουν ςε προςωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά τθν 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
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Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για ςυμμετζχοντεσ (CO01- CO19 ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ 
 

Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια  

ζννοια του δείκτθ πρζπει να κεωρείται θ μόνιμθ κατοικία τουσ, δθλ.  θ 
κατοικία/νοικοκυριό των γονιϊν τουσ. 
 

CO13 

Χυμμετζχοντεσ που ηουν ςε 
νοικοκυριά ανζργων με 
ςυντθροφμενα τζκνα  
 
 

Για τον οριςμό του «νοικοκυριοφ ανζργων» βλ. δείκτθ  CO12.  
Σ δείκτθσ CO13 είναι υποςφνολο του δείκτθ CO12. 
 
Ωσ Συντθροφμενα τζκνα εννοοφνται α) τα παιδιά ζωσ 17 ετϊν και β) οι ενιλικεσ 
θλικίασ 18-24 ετϊν που είναι οικονομικά μθ ενεργοί και ηουν τουλάχιςτον με 
ζναν από τουσ δφο γονείσ τουσ, γ) οι ενιλικεσ κάτω των 25 ετϊν, που είναι 
φοιτθτζσ, ανφπανδροι, δεν εργάηονται και ηουν προςωρινά ςε άλλο νοικοκυριό, 
κεωροφνται «ςυντθροφμενα τζκνα» ςτο νοικοκυριό των γονιϊν τουσ κατά τθν 
ζννοια του δείκτθ CO13. 
 

Χτο δείκτθ CO13 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ ηουν ςε νοικοκυριά που κανζνα μζλοσ τουσ δεν εργάηεται και ςτα οποία 
υπάρχουν ζνα ι περιςςότερα ςυντθροφμενα τζκνα.  
 
Θ κατάςταςθ του νοικοκυριοφ (δθλ. αν πρόκειται για νοικοκυριό ανζργων με 
ςυντθροφμενα τζκνα) προςδιορίηεται κατά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν πράξθ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ. 
 
 

CO14 

Χυμμετζχοντεσ που ηουν ςε 
μονοπρόςωπα νοικοκυριά  
με ςυντθροφμενα τζκνα  
 
 

Πονοπρόςωπο νοικοκυριό με ςυντθροφμενα τζκνα  εννοείται το νοικοκυριό που 
αποτελείται από ζναν ενιλικα άνω των 18 ετϊν με ζνα ι περιςςότερα 
ςυντθροφμενα τζκνα.  
 
 «Ροικοκυριό» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ  CO12. 
 «Χυντθροφμενα τζκνα» όπωσ ορίηονται ςτο δείκτθ CO13. 
 
 

Χτο δείκτθ CO14 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ ηουν ςε νοικοκυριά με ζναν ενιλικα 18 ετϊν και άνω και ζνα ι περιςςότερα 
ςυντθροφμενα τζκνα.  
 Σι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να ανικουν ςε οποιοδιποτε εργαςιακό κακεςτϊσ, δθλ. να 
είναι άνεργοι ι εργαηόμενοι ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα : Σ δείκτθσ CO14 δεν είναι 
υποςφνολο του δείκτθ CO13 
 
Θ κατάςταςθ του νοικοκυριοφ (δθλ. αν πρόκειται για μονοπρόςωπο νοικοκυριό με 
ςυντθροφμενα τζκνα) προςδιορίηεται κατά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν πράξθ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ. 

CO15 

Πετανάςτεσ, 
ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ 
προζλευςθσ, μειονότθτεσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων 
περικωριοποιθμζνων 
κοινοτιτων, όπωσ οι Φομ) 
 
 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ, oι μετανάςτεσ είναι οι  μόνιμα 
διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ, ενϊ τα άτομα  αλλοδαπισ προζλευςθσ και οι 
μειονότθτεσ προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία  κάκε Ξ-Π.  
 
Εξειδίκευςθ βάςει ιςχφοντοσ Εκνικοφ Ρλαιςίου  
(για τον οριςμό των πρoςφφγων/δικαιοφχων επικουρικισ προςταςίασ, 
αιτοφντων άςυλο/αιτοφντων διεκνι προςταςία , αςυνόδευτων ανιλικων, βλ. 
δείκτθ CO17) 
 
Μετανάςτεσ : Ωσ μετανάςτεσ νοοφνται οι νόμιμα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτθσ 
χϊρασ (το φυςικό πρόςωπο που δεν ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια οφτε τθν 
ικαγζνεια άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 20 παράγραφοσ 1 τθσ Χυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ε.Ζ.) ι οι νόμιμα 
διαμζνοντεσ Ανικαγενείσ *το φυςικό πρόςωπο που πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 
Χφμβαςθσ τθσ Ρζασ Ωόρκθσ του 1954 περί του κακεςτϊτοσ των ανικαγενϊν, θ 
οποία ζχει κυρωκεί με το ν. 139/1975 (Α 176)+, και τα μζλθ οικογζνειάσ τουσ ςτο 
πλαίςιο οικογενειακισ επανζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του ν. 4251/2014 
«Ξϊδικασ Πετανάςτευςθσ και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ», και  
του ν. 4332/2015 «Ψροποποίθςθ διατάξεων Ξϊδικα Ελλθνικισ Λκαγζνειασ− 
Ψροποποίθςθ του ν. 4521/2014 για τθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
ςτισ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 2011/98/ΕΕ 

Χτο δείκτθ CO15 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι μετανάςτεσ, άτομα αλλοδαπισ προζλευςθσ, μζλθ τθσ Πειονότθτασ τθσ 
Κράκθσ, Φομά . Σ κάκε ςυμμετζχων μπορεί να ανικει ςε μία ι περιςςότερεσ από αυτζσ 
τισ κατθγορίεσ. 
 
Χυμμετζχοντεσ που ειςζρχονται ςτισ πράξεισ ΕΞΨ/ΥΑΡ ωσ πρόςφυγεσ/δικαιοφχοι 
επικουρικισ προςταςίασ, αιτοφντεσ άςυλο/αιτοφντεσ διεκνι προςταςία , αςυνόδευτοι 
ανιλικοι , κακϊσ ανικουν ςτθν ευρφτερθ κατθγορία «άτομα αλλοδαπισ προζλευςθσ», 
μετρϊνται ςτο δείκτθ CO15 (και ςτο δείκτθ CO17), ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ 
Ε.Επιτροπισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ρόμων 4251/2014, 4332/2015 και 
4375/2016. 
 
 
 
 



 

 
39 

Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για ςυμμετζχοντεσ (CO01- CO19 ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ 
 

Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια  

ςχετικά με τθν ενιαία διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ ςτουσ 
πολίτεσ τρίτων χωρϊν ενιαίασ άδειασ διαμονισ και εργαςίασ ςτθν επικράτεια 
κράτουσ−μζλουσ και ςχετικά με κοινό ςφνολο δικαιωμάτων για τουσ 
εργαηομζνουσ από τρίτεσ χϊρεσ που διαμζνουν νομίμωσ ςε κράτοσ−μζλοσ και 
2014/36/ ΕΕ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ πολιτϊν τρίτων 
χωρϊν με ςκοπό τθν εποχιακι εργαςία και άλλεσ διατάξεισ» 
 
Πε βάςθ τα παραπάνω,  μετανάςτθσ είναι ο αλλοδαπόσ που διαμζνει νόμιμα 
ςτθν Ελλάδα με άδεια διαμονισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
 
Άτομα αλλοδαπισ προζλευςθσ. Δεν υφίςταται κάποιοσ οριςμόσ ςτο ιςχφον 
κεςμικό πλαίςιο. Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ευρ. Επιτροπισ, κεωροφνται 
τα άτομα ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, των οποίων ζνασ ι και οι δφο γονείσ ζχουν 
γεννθκεί ςτο εξωτερικό. 
 
Μειονότθτεσ Σι Ζλλθνεσ πολίτεσ μουςουλμάνοι τθσ Κράκθσ αποτελοφν 
κρθςκευτικι μειονότθτα ςφμφωνα με τθ Χυνκικθ τθσ Οωηάννθσ του 1923 
 
ομά νοοφνται οι Ψςιγγάνοι, οι οποίοι ομιλοφν τθν γλϊςςα Φομανί , διαβιοφν 
εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και είναι πολίτεσ τθσ 
ΕΕ. 
 

CO16 
Χυμμετζχοντεσ με 
Αναπθρία 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ, ο δείκτθσ CO16 μετρά τα 
εγγεγραμμζνα ΑΜΕΑ, όπωσ ορίηονται ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία  κάκε 
Ξ-Π. 
 
Εξειδίκευςθ βάςει ιςχφοντοσ Εκνικοφ Ρλαιςίου 
Χφμφωνα με το Ρ. 4331/2015 δθμιουργείται Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 
(ΞΕ.Υ.Α.), υπαγόμενο ςτθ Διεφκυνςθ Αναπθρίασ και Λατρικισ τθσ Εργαςίασ τθσ 
Διοίκθςθσ του Λ.Ξ.Α.- Ε.Ψ.Α.Π., για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ υγειονομικισ 
κρίςθσ όςον αφορά ςτον κακοριςμό του βακμοφ αναπθρίασ των αςφαλιςμζνων 
όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνου του Δθμοςίου, κακϊσ 
και των αναςφάλιςτων, για τουσ οποίουσ απαιτείται πιςτοποίθςθ τθσ 
αναπθρίασ. 
 

Χτο δείκτθ CO16 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι Άτομα με Αναπθρία με πιςτοποίθςθ από το Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ 
Αναπθρίασ (ΞΕ.Υ.Α.). 
 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ, και για να καλυφκοφν και περιπτϊςεισ 
επιλζξιμων ςυμμετεχόντων ΑΠΕΑ ςε πράξεισ ΕΞΨ που μπορεί να μθν είναι 
πιςτοποιθμζνα ΑΜΕΑ,  τα άτομα αυτά  μετρϊνται ςτο δείκτθ CO17 και όχι ςτο δείκτθ 
CO16. (βλ. οριςμό δείκτθ CO17) 

 

CO17 Άλλα μειονεκτοφντα άτομα 

Ωσ «άλλα μειονεκτοφντα άτομα» κεωροφνται τα μειονεκτοφντα άτομα, 
ςφμφωνα με το εκνικό κεςμικό πλαίςιο, που δεν μετρϊνται από τουσ άλλουσ 
κοινοφσ δείκτεσ  ΕΞΨ. 
 
Εξειδίκευςθ βάςει ιςχφοντοσ Εκνικοφ πλαιςίου  
(για τον οριςμό των αςτζγων/ατόμων που ζχουν αποκλειςτεί από τθ ςτζγαςθ, 
βλ. δείκτθ CO18) 
 
Χφμφωνα τον ν. 4375/2016 «Σργάνωςθ και λειτουργία Ωπθρεςίασ Αςφλου, 

 
Χτο δείκτθ CO17 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι : άςτεγοι/άτομα που ζχουν αποκλειςτεί από τθ ςτζγαςθ, άτομα άνω 
των 13 ετϊν που δεν ζχουν αποφοιτιςει από το δθμοτικό ςχολείο, πρόςφυγεσ / 
δικαιοφχoι επικουρικισ προςταςίασ, αιτοφντεσ άςυλο/ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία / 
αςυνόδευτοι ανιλικοι, απεξαρτθμζνα άτομα/άτομα υπό απεξάρτθςθ, φυλακιςμζνοι 
/αποφυλακιςμζνοι/ανιλικοι παραβάτεσ , ΑΠΕΑ χωρίσ πιςτοποίθςθ από το Ξζντρο 
Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΞΕ.Υ.Α.).,  Δικαιοφχοι του Ξοινωνικοφ Ειςοδιματοσ 
Αλλθλεγγφθσ. 
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Αρχισ Υροςφυγϊν, Ωπθρεςίασ Ωποδοχισ και Ψαυτοποίθςθσ ςφςταςθ Γενικισ 
Γραμματείασ Ωποδοχισ, προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου «ςχετικά με τισ κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ 
του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)» (L 180/29.6.2013), 
διατάξεισ για τθν εργαςία δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»: 

 «Αιτϊν διεκνι προςταςία» ι «αιτϊν άςυλο» ι «αιτϊν» είναι ο αλλοδαπόσ ι 
ανικαγενισ, ο οποίοσ δθλϊνει προφορικϊσ ι εγγράφωσ ενϊπιον οποιαςδιποτε 
ελλθνικισ αρχισ, ςτα ςθμεία ειςόδου ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια ι εντόσ αυτισ, 
ότι ηθτά άςυλο ι επικουρικι προςταςία ι με οποιονδιποτε τρόπο ηθτά να μθν 
απελακεί ςε κάποια χϊρα εκ φόβου δίωξθσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ, 
εκνικότθτασ, πολιτικϊν πεποικιςεων ι ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι 
ομάδα, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ τθσ Γενεφθσ ι επειδι κινδυνεφει να υποςτεί 
ςοβαρι βλάβθ ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Υ.δ. 141/2013 (Αϋ 226) και επί του 
αιτιματοσ του οποίου δεν ζχει λθφκεί ακόμθ τελεςίδικθ απόφαςθ. Επίςθσ, 
αιτϊν διεκνι προςταςία κεωρείται και ο αλλοδαπόσ, ο οποίοσ υπζβαλε αίτθςθ 
διεκνοφσ προςταςίασ ςε άλλο κράτοσ − μζλοσ τθσ ΕΕ κατ’ εφαρμογι του 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου, για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον 
προςδιοριςμό του κράτουσ−μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ 
αςφλου που υποβάλλεται ςε κράτοσ−μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ, ι ςε άλλο 
κράτοσ που δεςμεφεται από και εφαρμόηει τον ωσ άνω Ξανονιςμό, και 
μεταφζρεται ςτθν Ελλάδα βάςει των διατάξεϊν του. 

«Ρρόςφυγασ» είναι ο αλλοδαπόσ ι ο ανικαγενισ ςτο πρόςωπο του οποίου 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 1Α τθσ Χφμβαςθσ τθσ 
Γενεφθσ και του άρκρου 2(ε) του Υ.δ. 141/2013 , δθλ.  ο αλλοδαπόσ ο οποίοσ, 
ςυνεπεία βάςιμου φόβου δίωξθσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ, 
πολιτικϊν πεποικιςεων ι ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα, βρίςκεται 
εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ ικαγζνειάσ του και δεν μπορεί ι λόγω του φόβου αυτοφ δεν 
επικυμεί να κζςει εαυτόν υπό τθν προςταςία τθσ εν λόγω χϊρασ ι ο ανικαγενισ 
ο οποίοσ, βριςκόμενοσ εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ διαμονισ 
του για τουσ ίδιουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ, δεν μπορεί ι λόγω του φόβου 
αυτοφ δεν επικυμεί να επιςτρζψει ςε αυτιν και ςτον οποίο δεν ζχει εφαρμογι 
το άρκρο 12 

 «Δικαιοφχοσ επικουρικισ προςταςίασ» είναι ο αλλοδαπόσ ι ο ανικαγενισ που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκ. 2 ςτοιχείο ηϋ του Υ.δ. 141/2013, δθλ.  είναι, ο 
αλλοδαπόσ ι ο ανικαγενισ που δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ για να 
αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ αλλά ςτο πρόςωπό του ςυντρζχουν ουςιϊδεισ 
λόγοι από τουσ οποίουσ προκφπτει ότι αν επιςτρζψει ςτθ χϊρα τθσ καταγωγισ 
του ι, ςτθν περίπτωςθ ανικαγενοφσ, ςτθ χϊρα τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ 
διαμονισ του, κινδυνεφει να υποςτεί ςοβαρι βλάβθ κατά τθν ζννοια του 

 
 Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Επιτροπισ, o δείκτθσ CO17 : 
 
α) δεν μετράει άτομα που μπορεί να κεωροφνται μειονεκτοφντα βάςει τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ με κριτιρια που ςχετίηονται με το φφλο, τθν εργαςιακι κατάςταςθ (π.χ. 
μακροχρόνια άνεργοι) και τθν θλικία  
 
β) μετρά και τουσ ςυμμετζχοντεσ του δείκτθ CO18, εφόςον ο δείκτθσ CO18 μετρά 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και για όλθ τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου 
 
γ) μετρά και τα άτομα που δεν ζχουν αποφοιτιςει από το δθμοτικό ςχολείο και είναι  
πάνω από 13 ετϊν , κακϊσ κεωροφνται ωσ ζχοντεσ εκπαιδευτικό επίπεδο ΛSCED 0 .  
 
δ) μετρά και τουσ πρόςφυγεσ / δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ, αιτοφντεσ 
άςυλο/ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία / αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, (μετρϊνται και ςτον 
CO15), εφόςον αυτό ςυνάδει με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και 
κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ από τισ ομάδεσ αυτζσ κεωροφνται ότι αντιμετωπίηουν 
πρόςκετα εμπόδια για τθν είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 
ε) μετρά ςυμμετζχοντεσ από ομάδεσ που αποτελοφν μειονεκτοφντα άτομα, ςφμφωνα 
με οριςμοφσ του εκνικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, όπωσ π.χ. 
φυλακιςμζνουσ/αποφυλακιςμζνουσ, ανιλικουσ παραβάτεσ, άτομα που πλιττονται 
από φτϊχεια, απεξαρτθμζνα άτομα  
 
ςτ) μετρά ΑΠΕΑ χωρίσ πιςτοποίθςθ/εγγραφι ςε μθτρϊο (τα πιςτοποιθμζνα ΑΠΕΑ 
μετρϊνται ςτο δείκτθ CO16) 
 
 
Σ κάκε ςυμμετζχων μπορεί να ανικει ςε μία ι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ κατθγορίεσ. 
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άρκρου 15 και που δεν μπορεί ι λόγω του κινδφνου αυτοφ δεν επικυμεί να 
κζςει εαυτόν υπό τθν προςταςία τθσ εν λόγω χϊρασ. 

«Αςυνόδευτοσ ανιλικοσ» είναι το πρόςωπο θλικίασ κάτω των 18 ετϊν, το οποίο 
φκάνει ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να ςυνοδεφεται από πρόςωπο που αςκεί τθ γονικι 
του μζριμνα, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και για όςο χρόνο θ γονικι 
του μζριμνα δεν ζχει ανατεκεί ςε κάποιο άλλο πρόςωπο ςφμφωνα με το νόμο 
και δεν αςκείται ςτθν πράξθ, ι ο ανιλικοσ που εγκαταλείπεται αςυνόδευτοσ 
μετά τθν είςοδό του ςτθν Ελλάδα. 

  
Χφμφωνα με το άρκρο 51 του Ρ. 4139/2013 : 
Απεξαρτθμζνα άτομα / άτομα υπό απεξάρτθςθ  
Ψα άτομα πρϊθν χριςτεσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, που ζχουν ολοκλθρϊςει με 
επιτυχία εγκεκριμζνο κατά νόμο  κεραπευτικό πρόγραμμα ςωματικισ και 
ψυχικισ απεξάρτθςθσ 
 
Χφμφωνα με το   άρκρο 1 τθσ παραγράφου  2 του  Χωφρονιςτικοφ Ξϊδικα (Ρ. 
2776/1999) : 
Φυλακιςμζνοι /αποφυλακιςμζνοι/ανιλικοι παραβάτεσ  
Οαμβάνοντασ υπόψθ ωσ φυλακιςμζνοι (και ορκότερα αποκαλοφμενοι 
κρατοφμενοι)  νοοφνται τα άτομα που εκτίουν ποινζσ ι μζτρα που ςυνεπάγονται 
ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ τουσ ςφμφωνα με απόφαςθ ποινικισ δικαςτικισ αρχισ. 
Σι αποφυλακιςμζνοι είναι τα άτομα που ζχουν αποφυλακιςτιριο 
 
Χφμφωνα με τον Υοινικό Ξϊδικα :  
Ανιλικοι παραβάτεσ κεωροφνται όςοι ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 13-18 
ετϊν και τουσ ζχουν επιβλθκεί από τα Δικαςτιρια ανθλίκων αναμορφωτικά ι 
κεραπευτικά μζτρα (άρκρο 122-123  Υοινικοφ Ξϊδικα) ι, για τθν θλικιακι 
ομάδα 15-18 ετϊν, το μζτρο του ποινικοφ ςωφρονιςμοφ (άρκρο 127 Υοινικοφ 
Ξϊδικα). Ευρφτερα, ςτθν κατθγορία των ανθλίκων παραβατϊν μποροφν να 
υπαχκοφν και οι περιπτϊςεισ τθσ επιβολισ αναμορφωτικϊν μζτρων από 
Ανακριτι ι Ειςαγγελζα, όταν αυτόσ απζχει από τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ 
(άρκρο 45Α Ξϊδικα Υοινικισ Δικονομίασ), κακϊσ και οι περιπτϊςεισ ειςαγωγισ 
ανθλίκων ςε ίδρυμα αγωγισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρο 17§1 Ρ. 
2298/1995.  
 
Χφμφωνα με το Ρ. 4093/2012 :  
Δικαιοφχοι «Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ» 
Ψα άτομα που λαμβάνουν ειςοδθματικι ενίςχυςθ ωσ Δικαιοφχοι για ζνταξθ ςτο 
πρόγραμμα ςτθ βάςθ των όρων και προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ Ξ.Ω.Α. αρ. 
39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΞ 3018 Β 7.11.2014) που κακορίηει τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ εφαρμογισ του πιλοτικοφ προγράμματοσ και τθσ Ξ.Ω.Α. αρ. 
30299/Δ23/7.07.2016 (ΦΕΞ 2089 Β- 07.07.2016) που κακορίηει τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ 
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AMEΑ χωρίσ πιςτοποίθςθ από το Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΡΑ) 
 

 
 
 
 
 
 

CO18 

 
 
 
 
 
 
Άςτεγοι ι άτομα που ζχουν 
αποκλειςτεί από τθ 
ςτζγαςθ 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ευρ. Επιτροπισ, οι άςτεγοι προςδιορίηονται 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία  κάκε Ξ-Π.  
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
Χφμφωνα με το Ρ.4052/2012, ΦΕΞ Α’ 41/1/3/2012, Άρκρο 29. Αναγνωρίηονται οι 
άςτεγοι ωσ ευπακισ κοινωνικι ομάδα, ςτθν οποία παρζχεται κοινωνικι 
προςταςία. Ωσ άςτεγοι ορίηονται όλα τα άτομα που διαμζνουν νόμιμα ςτθ 
χϊρα, τα οποία ςτεροφνται πρόςβαςθσ ι ζχουν επιςφαλι πρόςβαςθ ςε επαρκι 
ιδιόκτθτθ, ενοικιαηόμενθ ι παραχωρθμζνθ κατοικία που πλθροί τισ αναγκαίεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και διακζτει τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και 
θλεκτροδότθςθσ. Χτουσ αςτζγουσ περιλαμβάνονται ιδίωσ αυτοί που διαβιοφν 
ςτο δρόμο, ςε ξενϊνεσ, αυτοί που φιλοξενοφνται από ανάγκθ προςωρινά ςε 
ιδρφματα ι άλλεσ κλειςτζσ δομζσ, κακϊσ και αυτοί που διαβιοφν ςε ακατάλλθλα 
καταλφματα .  
 
Σ Ρ.4254/2014, ΦΕΞ 85 7/4/2014, τροποποιεί και ςυμπλθρϊνει το άρκρο 29 του 
ν. 4052/2012 (Αϋ41). Επίςθσ προβλζπεται ότι : 
«Με αποφάςεισ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ 
και του εκάςτοτε ςυναρμόδιου Τπουργοφ, που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα 
τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ υλοποίθςθσ 
προγραμμάτων για άςτεγουσ, θ ζκταςθ και ο χρόνοσ παροχισ κοινωνικισ 
προςταςίασ. Με όμοιεσ αποφάςεισ κακορίηεται το πλαίςιο προδιαγραφϊν 
λειτουργίασ Κζντρων Θμζρασ Αςτζγων, Κοινωνικϊν Ξενϊνων ι άλλων δομϊν και 
ειδικότερα οι φορείσ υλοποίθςθσ, θ ςτελζχωςθ, οι κτιριακζσ προδιαγραφζσ, θ 
διαδικαςία αδειοδότθςθσ και ελζγχου, οι φορείσ καταγραφισ αςτζγων και λοιπά 
κζματα εφαρμογισ» 
 
Βλ. και Αποφάςεισ Αναπλθρϊτριασ Ωπουργοφ Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και  Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
- Δ23/οικ.19061 – 1457 (ΦΕΞ 1336 Β/12.04.2016: Ξακοριςμόσ πλαιςίου 
ελάχιςτων προδιαγραφϊν για Δομζσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν ςε Αςτζγουσ 
-  
- Δ23/οικ.30299/2377 (ΦΕΞ 2089 Β/07.07.2016) Ξ.Ω.Α.: Ξακοριςμόσ των όρων 
και προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ Ξοινωνικό 
Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ, ςτθν οποία ωσ άςτεγοι, για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ, ορίηονται αυτοί που διαβιοφν ςτο δρόμο ι ςε ακατάλλθλα 
καταλφματα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν καταγραφεί από τισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ των Διμων τθσ πρϊτθσ φάςθσ ι κάνουν χριςθ των Ωπθρεςιϊν 
Ανοικτϊν Ξζντρων Θμζρασ Αςτζγων που λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ τθσ πρϊτθσ 
φάςθσ. 
- Βλ. και ςχετικι πρόςκλθςθ του Ωπουργείου Εργαςίασ με α.π. 

 
 
 
Χτο δείκτθ CO18 μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι  άςτεγοι/άτομα που ζχουν αποκλειςτεί από τθ ςτζγαςθ, ςφμφωνα με το 
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.  
 
Σι ςυμμετζχοντεσ του δείκτθ CO18 μετρϊνται και ςτο δείκτθ CO17 
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Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για ςυμμετζχοντεσ (CO01- CO19 ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ 
 

Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια  

Δ28/ΣΛΞ.31354/2352/15-9-2014 (ςτθ βάςθ του Ρ. 4052/2012), ςτθν οποία 
προςδιορίηονται ομάδεσ – ςτόχοι αςτζγων. Ειδικζσ κατθγορίεσ είναι α) οι 
γυναίκεσ που φιλοξενοφνται ςε ξενϊνεσ γυναικϊν κυμάτων βίασ και β) οι 
ενιλικεσ που φιλοξενοφνται ςε Δομζσ Υαιδικισ Υροςταςίασ και οι οποίοι δεν 
ςπουδάηουν. 

 
CO19 

 
Άτομα από αγροτικζσ 
περιοχζσ  

Εννοοφνται τα άτομα που κατοικοφν ςτισ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ, 
ςφμφωνα με το βακμό αςτικότθτασ ςτθν κατθγοριοποίθςθ DEGURBA – 
κατθγορία 3. βλ. πίνακα Διμων που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγοριοποίθςθ: 

 
HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/RAMON/MISCELLANEOUS/INDEX.CFM?TARGE
TURL=DSP_DEGURBA  
 
 

 
 

 
 

Υθγζσ  
HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/WEB/DEGREE-OF-URBANISATION/METHODOLOGY 
  

HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/RAMON/DOCUMENTS/DEGURBA/DEGURBA_METH
ODOLOGY_DG_REGIO.ZIP 
  

Χτο δείκτθ CO19  μετρϊνται οι ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςζρχονται ςτισ πράξεισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ είναι κάτοικοι αραιοκατοικθμζνων αγροτικϊν περιοχϊν (κατθγορία 3 
DEGURBA). Υροςδιορίηονται με βάςθ τθ Διεφκυνςθ/ΨΞ κατοικίασ τουσ κατά τθν 
θμερομθνία ειςόδου ςτθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ. Αν ο ςυμμετζχων ζχει περιςςότερεσ 
κατοικίεσ, καταγράφεται ο τόποσ (ΨΞ/διεφκυνςθ) που είναι ζχει επίςθμα δθλωκεί ςτθ 
Διοίκθςθ. 
Ψα ςτοιχεία για τουσ ςυμμετζχοντεσ από αγροτικζσ περιοχζσ ςυλλζγονται ςε επίπεδο 
μικρϊν διοικθτικϊν μονάδων (τοπικζσ διοικθτικζσ μονάδεσ 2, former NUTS 5), 
ςφμφωνα με τον Ξαν. 1059/2003. Bλ. Ξαι νζο Ξανονιςμό 1319/2013 που τροποποιεί 
τον Ξαν. 1059/2003, ςφμφωνα με τον οποίο για τθν Ελλάδα το χαμθλότερο διοικθτικό 
επίπεδο είναι οι Διμοι (και όχι οι κοινότθτεσ). 

Θ Επιτροπι  ζδωςε οδθγία - ςε ςυμφωνία με το αντίςτοιχο τμιμα τθσ Eurostat -  για τθ 
μζτρθςθ του δείκτθ CO19, να χρθςιμοποιθκεί θ κατθγοριοποίθςθ των αγροτικϊν 
περιοχϊν κατθγορία 3 τθσ DEGURBA με βάςθ τισ 1034 κοινότθτεσ πριν τθ 
μεταρρφκμιςθ του 2011 και όχι τουσ 325 Διμουσ που προςδιορίςτθκαν με τθ 
μεταρρφκμιςθ του 2011 (Ξαλλικράτθσ) και αντιςτοιχοφν ςτο επίπεδο LAU-1 :  
“After the 2011 reform, Eurostat and ELSTAT established the new 325 municipalities as 
the LAU-1 level. Furthermore, the 1034 local units (which make up the 325) were then 
defined as LAU-2s. This was possible since the LAU-2 level does not need to be an 
administrative level. In order to avoid breaks in time series and since the 325 new 
municipalities at LAU-1 level are much bigger than the old 1034 units, it was decided to 
not change the DEGURBA for Greece but continue using the 1034 units, now at LAU-2 
level, for this purpose.” 
 

 

Κοινοί δείκτεσ εκροϊν για φορείσ (CO20-CO23) 

Κωδικόσ 
SFC 2014 

Δείκτθσ Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
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CO20 

Aρικμόσ ζργων πλιρωσ ι 
μερικϊσ εκτελεςκζντων 
από κοινωνικοφσ εταίρουσ 
ι μθ κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ 

Ζργο  «μερικϊσ εκτελεςκζν» από κοινωνικοφσ εταίρουσ ι ΠΞΣ κεωρείται όταν ο 
δικαιοφχοσ που το υλοποιεί περιλαμβάνει και κοινωνικοφσ εταίρουσ ι ΠΞΣ. 
 
Ξοινωνικοί εταίροι είναι οι εκπρόςωποι των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν . 
Χτθν Ελλάδα είναι οι εξισ οργανϊςεισ: 
 

1. ΓΧΕΕ – Γενικι Χυνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ 
2. ΧΕΒ – Χφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχάνων 
3. ΕΧΕΕ – Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
4. ΓΧΕΒΕΕ – Γενικι Χυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων 

Ελλάδασ 
5. ΧΕΨΕ – Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων 

 
 
Πθ κυβερνθτικι οργάνωςθ κεωρείται μία μθ κερδοςκοπικι/εκελοντικι ομάδα 
πολιτϊν που οργανϊνεται ςε τοπικό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο .  

 Σ δείκτθσ CO20 μετρά τον αρικμό των ζργων που υλοποιοφνται πλιρωσ ι μερικϊσ 
από ΠΞΣ ι κοινωνικοφσ εταίρουσ, οι οποίοι μπορεί να είναι Δικαιοφχοι ςτισ 
αντίςτοιχεσ πράξεισ (όπωσ ορίηονται ςτο άρκρ.2(10) του Ξαν. 1303/2013).  
 
Σ δείκτθσ CO20 δεν μετράει τουσ οργανιςμοφσ/φορείσ που υλοποιοφν τα ζργα, αλλά 
τα ίδια τα ζργα. Eάν ζνα ζργο υλοποιείται από περιςςότερουσ από ζναν κοινωνικοφσ 
εταίρουσ ι ΠΞΣ , το ζργο μετράται μία φορά ςτο δείκτθ. Θ ςχετικι πλθροφόρθςθ 
καταγράφεται κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου.  
 
Αν π.χ. ζνασ κοινωνικόσ εταίροσ που ςυμμετείχε ςτθν αρχι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου , 
κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ αποχωριςει, το ζργο κεωρείται μερικϊσ εκτελεςκζν και 
μετράται ςτο δείκτθ CO20. 
 
Ψο κάκε ζργο μετράται μία φορά ςε κάκε πράξθ και ςτο δείκτθ. Θ κάκε πράξθ μπορεί 
να περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ζργα  

 
 

CO21 

 
Αρικμόσ ζργων 
αφιερωμζνων ςτθ βιϊςιμθ 
ςυμμετοχι και τθν πρόοδο 
των γυναικϊν ςτθν 
απαςχόλθςθ 

Χτο δείκτθ CO21 μετρϊνται τα ζργα που ζχουν ςαφι ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
εργαςιακισ κατάςταςθσ των γυναικϊν, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, τθν 
«καταπολζμθςθ τθσ εξάπλωςθσ τθσ φτϊχειασ ςτο γυναικείο πλθκυςμό, τθ 
μείωςθ των διακρίςεων που βαςίηονται ςτο φφλο, τθν καταπολζμθςθ των 
ςχετικϊν με το φφλο ςτερεοτφπων ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν εκπαίδευςθ 
και τθν κατάρτιςθ, τθν προαγωγι τθσ ςυμφιλίωςθσ τθσ επαγγελματικισ και τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ για όλουσ κακϊσ και τθν ίςθ κατανομι των ευκυνϊν φροντίδασ 
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν». 

 
Βλ. Ξαν. ΕΞΨ 1304/2013, άρκρ.7 
 
Σ δείκτθσ CO21 μετρά τον αρικμό των ζργων που ζχουν ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 
βιϊςιμθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, ςφμφωνα με τον οριςμό του. 
 
Ψο κάκε ζργο μετράται μία φορά ςε κάκε πράξθ και ςτο δείκτθ. Θ κάκε πράξθ μπορεί 
να περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ζργα  
 

CO22 

Αρικμόσ ζργων που 
αφοροφν δθμόςιεσ 
διοικιςεισ ι δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ ςε εκνικό, 
περιφερειακό ι τοπικό 
επίπεδο 

 
Εννοοφνται τα ζργα ςτα οποία το ΕΞΨ υποςτθρίηει τθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ 
ικανότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε εκνικό, 
περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο 
 

 Χτον όρο «Δθμόςια Διοίκθςθ» περιλαμβάνονται: θ εκτελεςτικι και νομοκετικι 
διοίκθςθ κεντρικϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν οργάνων, θ διοίκθςθ και θ 
επίβλεψθ των δθμοςιονομικϊν υποκζςεων (λειτουργία του φορολογικοφ 
ςυςτιματοσ∙ ςυλλογι φόρων αγακϊν και θ ζρευνα παραβίαςθσ τθσ 
φορολογικισ νομοκεςίασ, θ διοίκθςθ των τελωνείων), θ εφαρμογι του 
προχπολογιςμοφ και θ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν και του δθμοςίου 
χρζουσ (ςυγκζντρωςθ και ςυλλογι χρθμάτων και ο ζλεγχοσ τθσ εκταμίευςισ 
τουσ) , θ διοίκθςθ τθσ ςυνολικισ πολιτικισ ζρευνασ και τεχνολογίασ και οι 
ςχετικοί πόροι, θ διοίκθςθ και εκτζλεςθ του ςυνολικοφ οικονομικοφ και 
κοινωνικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και οι ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ ςτα διαφορετικά 
επίπεδα τθσ κυβζρνθςθσ.  

Χτον όρο «Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ» περιλαμβάνεται κάκε δθμόςιο ι ιδιωτικό 
οργανιςμό που επιτελεί δθμόςιο ζργο/αςκεί δθμόςια λειτουργία.  Θ ζννοια του 
«ιδιωτικοφ» ςτον οριςμό αφορά  τισ περιπτϊςεισ όπου κάποιεσ υπθρεςίεσ 
ανατίκενται από το κράτοσ ςε μεγάλουσ ιδιωτικοφσ ι θμι-ιδιωτικοφσ παρόχουσ, 

 
Βλ. Ξαν. ΕΞΨ 1304/2013. άρκρ. 3.1.(δ) 
 

Σ δείκτθσ CO22 δεν μετράει τουσ οργανιςμοφσ/φορείσ που υποςτθρίηονται από τα 

ζργα, αλλά τα ίδια τα ζργα. Ζνα ζργο μπορεί να υποςτθρίηει περιςςότερουσ από ζναν 

δθμόςιουσ φορείσ (δθμόςια διοίκθςθ ι/και δθμόςια υπθρεςία κατά τον οριςμό του 

δείκτθ)  ι αντίςτροφα ζνασ φορζασ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι δθμόςιασ υπθρεςίασ μπορεί 

να υποςτθρίηεται από περιςςότερα από ζνα ζργα.   

 
Ψο κάκε ζργο μετράται μία φορά ςε κάκε πράξθ και ςτο δείκτθ. Θ κάκε πράξθ μπορεί 
να περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ζργα  
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π.χ. ιδιωτικοφσ φορείσ που αςκοφν δθμόςια λειτουργία. (ΡΥΛΔ)  

CO23 

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων 
πολφ μικρϊν, μικρϊν και 
μεςαίων επιχειριςεων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων και 
επιχειριςεων τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ) 
 
 

Για οριςμό των ΠΠΕ, βλ. Χφςταςθ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 6 Παΐου 2003 – 
2003/361/ΕΞ) :  
 
Θ κατθγορία των ΠΠΕ αποτελείται από επιχειριςεισ που απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηόμενουσ και που ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.ευρϊ, ι/και ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκ.ευρϊ. Σ δείκτθσ μετρά μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε 
νομικισ μορφισ. 
 
Ωσ «μικρι επιχείρθςθ» ορίηεται αυτι που απαςχολεί ζωσ 50 άτομα και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρϊ. 
 
Ωσ «πολφ μικρι επιχείρθςθ» (ΥΠΕ) ορίηεται αυτι που απαςχολεί ζωσ 10 άτομα 
και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 2 εκ.ευρϊ. 
 

Χε αντίκεςθ με τουσ άλλουσ δείκτεσ φορζων CO20-CO22, ο δείκτθσ CO23 μετρά φορείσ 
(δθλ. τισ ΠΠΕ) και όχι ζργα. 
Πόνο οι επιχειριςεισ που ενιςχφονται/ωφελοφνται άμεςα από τθν ςτιριξθ του ΕΞΨ ωσ 
αποτζλεςμα ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ μετρϊνται ςτο δείκτθ CO23. Θ άμεςθ 
ενίςχυςθ αναφζρεται ςε περιπτϊςεισ όπου θ ςτιριξθ του ΕΞΨ ςτοχεφει τισ ίδιεσ τισ 
ΠΠΕ και για τισ οποίεσ ζχει δεςμευκεί ςυγκεκριμζνο ποςό δαπάνθσ.  
Σι επιχειριςεισ για να κεωρείται πωσ ενιςχφονται από τθν ςτιριξθ του ΕΞΨ δε 
χρειάηεται να λαμβάνουν οι ίδιεσ άμεςα χριματα, αλλά μποροφν επίςθσ να 
ωφελθκοφν από υπθρεςίεσ που ζχουν χρθματοδοτθκεί από το ΕΞΨ, χωρίσ να ζχουν 
μεταβιβαςτεί οι πόροι ςτισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ. Για παράδειγμα, οι πόροι του ΕΞΨ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων ςε μία επιχείρθςθ 
αλλά θ πλθρωμι μπορεί να αποδοκεί απευκείασ ςε μία εταιρεία που αναλαμβάνει τθν 
κατάρτιςθ αυτι. Χτθ περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ που ωφελείται από τθν κατάρτιςθ 
των εργαηομζνων τθσ μετράται ςτο δείκτθ CO23, ενϊ θ εταιρεία που παρζχει τθν 
κατάρτιςθ όχι.   
Εάν όμωσ ζνασ εργαηόμενοσ ςε μία ΠΠΕ ςυμμετζχει ςε ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ, 
αυτό μπορεί να κεωρθκεί ότι ωφελεί ζμμεςα τθ ΠΠΕ και δεν κα ιταν επαρκισ 
παράγοντασ για να ςυμπεριλθφκεί θ ΠΠΕ ςτθ μζτρθςθ του δείκτθ CO23.  
Εάν θ ΠΠΕ ζχει νομικά ιδρυκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ ενίςχυςθσ και θ ενίςχυςθ αυτι 
χρθςιμοποιείται για να βοθκιςει τθν επιχείρθςθ με κάποιο τρόπο κατά τθν φάςθ 
ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ τθσ, τότε δφναται να προςμετρθκεί ςτο δείκτθ CO23. Ωςτόςο, 
εάν θ ΠΠΕ ζχει νομικά ιδρυκεί κατά τθν περίοδο ενίςχυςθσ ι κατόπιν αυτισ ωσ 
αποτζλεςμα τθσ ενίςχυςθσ που ζλαβε, τότε δεν κα πρζπει να προςμετρθκεί ςτο δείκτθ  
CO23 . Eπίςθσ, οι ΠΠΕ που λειτουργοφν ωσ δικαιοφχοι δεν κα πρζπει να μετρϊνται 
ςτο δείκτθ CO23, εφόςον ο δείκτθσ μετρά ΠΠΕ που οι ίδιεσ ωφελοφνται άμεςα από το 
ΕΞΨ και όχι ΠΠΕ που υλοποιοφν δράςεισ χωρίσ οι ίδιεσ να ωφελοφνται από αυτζσ.  

Κοινοί δείκτεσ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01 – CR05) 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 
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CR01 

Σικονομικά μθ ενεργοί 
ςυμμετζχοντεσ, που 
δραςτθριοποιοφνται ςε 
αναηιτθςθ εργαςίασ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ και 
που για πρϊτθ φορά δραςτθριοποιοφνται αναηθτϊντασ εργαςία μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ. 
 
«Σικονομικά μθ ενεργοί ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτο δείκτθ CO03 
(oικονομικά μθ ενεργά άτομα). 
 
«που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ» ςθμαίνει ότι τα άτομα δεν 
εργάηονται, είναι διακζςιμα για εργαςία και αναηθτοφν εργαςία, όπωσ αυτό 
ορίηεται ςτο δείκτθ CO01 (άνεργοι). 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά.   
Σ δείκτθσ CR01 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ του ατόμου 
όταν εξζρχεται από τθν πράξθ του ΕΞΨ/ΥΑΡ ςε ςχζςθ με το εργαςιακό κακεςτϊσ 
που είχε όταν ειςιλκε ςτθν πράξθ. Σ δείκτθσ μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν 
ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν οικονομικά μθ ενεργά άτομα  που δεν 
δραςτθριοποιοφνταν ςε αναηιτθςθ εργαςίασ . Ψα άτομα που για πρϊτθ φορά 
εγγράφονται ςτισ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ ωσ αναηθτοφντεσ εργαςία, μετρϊνται 
ςτο δείκτθ CR01 ζςτω και αν δεν είναι άμεςα διακζςιμοι για εργαςία 
 
 

 
Σ δείκτθσ CR01 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν οικονομικά 
μθ ενεργά άτομα  (CO03) και όχι άνεργοι (CO01) οφτε εργαηόμενοι (CO05). 
 
 
 

CR02 

Χυμμετζχοντεσ που 
παρακολουκοφν 
εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

Άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ και που για πρϊτθ φορά 
βρίςκονται ςε εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ (τυπικι εκπαίδευςθ, δια βίου μάκθςθ, 
επαγγελματικι κατάρτιςθ, ενδοεπιχειρθςιακι κατάρτιςθ κλπ) αμζςωσ μετά λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ.  
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά. 
 
Σ δείκτθσ CR02 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτθν κατάςταςθ του ατόμου όταν 
εξζρχεται από τθν πράξθ του ΕΞΨ/ΥΑΡ ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ που 
βριςκόταν κατά τθν είςοδό του ςτθν πράξθ. Σ δείκτθσ μετρά ςυμμετζχοντεσ που 
δεν βρίςκονταν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν πράξθ. Θ 
πθγι χρθματοδότθςθσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ τα οποία 
παρακολουκεί ο ςυμμετζχων μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν πράξθ του 
ΕΞΨ μπορεί να είναι οποιαδιποτε (π.χ από εκνικοφσ πόρουσ ι από άλλο 
ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα). 
 
 

Σ δείκτθσ CR02 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ μπορεί να ιταν 
άνεργοι (CO01), ι εργαηόμενοι (CO05) ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO04) και που 
ταυτόχρονα δεν ςυμμετείχαν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ πριν τθν 
είςοδό τουσ ςτθν πράξθ. 
 
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου 
 
Για τθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ βλ. οριςμό δείκτθ CO04. 
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CR03 

Χυμμετζχοντεσ που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ  

Άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ και που απζκτθςαν 
εξειδίκευςθ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ.  
Εξειδίκευςθ» (ο αγγλικόσ όροσ είναι «qualification»)  ςθμαίνει “ζνα τυπικό 
αποτζλεςμα (formal outcome) που προζρχεται από μια διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ (assessment and validation process) ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
προςδιορίηεται από αρμόδιο φορζα (competent body) ότι το άτομο ζχει 
αποκτιςει μακθςιακζσ δεξιότθτεσ με ςυγκεκριμζνα κριτιρια (learning outcomes 
to given standards).  
 
Σ δείκτθσ αναφζρεται μόνο ςτθν εξειδίκευςθ που αποκτικθκε ωσ αποτζλεςμα 
τθσ πράξθσ ΕΞΨ 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά.  
 
Σ δείκτθσ μετρά μόνο τουσ ςυμμετζχοντεσ που οι εξετάςεισ πιςτοποίθςισ τουσ 
για τθν απόκτθςθ εξειδίκευςθσ διεξιχκθςαν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ 
των 4 εβδομάδων 
 
 
 
 

Σ δείκτθσ CR03 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ μπορεί να ιταν 
άνεργοι (CO01), ι εργαηόμενοι (CO05) ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO03). 
 
Θ ζννοια τθσ εξειδίκευςθσ βάςει του οριςμοφ τθσ ςθμαίνει ότι π.χ. μία απλι βεβαίωςθ 
ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ δεν κεωρείται εξειδίκευςθ. Υρζπει να υπάρχει 
μία διαδικαςία που να αποδεικνφει ότι ο ςυμμετζχων ζχει πιςτοποιθκεί ωσ προσ τισ 
αποκτθκείςεσ δεξιότθτζσ του ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα κριτιρια/standards. 
 
Θ Επιτροπι κεωρεί καλι πρακτικι να προςδιοριςτεί ςε εκνικό επίπεδο (ι ςε επίπεδο 
προγράμματοσ ι πράξθσ) τι μπορεί να είναι αποδεκτό ωσ εξειδίκευςθ (πιςτοποιθτικό, 
δίπλωμα, πτυχίο κοκ) και από ποιόν φορζα και αντίςτοιχα να δοκοφν οι ςχετικζσ 
οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ςε όλουσ τουσ φορείσ που κα ςυλλζγουν τα δεδομζνα του 
δείκτθ. 
 
Εξειδίκευςθ βάςει Εκνικοφ πλαιςίου : Eνδεικτικά παραδείγματα 
 
Δράςεισ Πακθτείασ : οι απόφοιτοι τθσ πιλοτικισ τάξθσ μακθτείασ λαμβάνουν πτυχίο 
ειδικότθτασ, επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ Επιπζδου 5, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ των προςόντων τουσ ςφμφωνα με τθν 
περ. Δϋ, τθσ παρ. 14, του άρκρου 46, του Ρ. 4186/2013 (Αϋ193), θ οποία προςτζκθκε με 
τθν παρ. 6, του άρκρου 72, του Ρ. 4310/2014 (Αϋ258)”. 
 
Υρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων : Υιςτοποίθςθ αποκτθκζντων προςόντων 
μζςω αξιολόγθςθσ των γνϊςεων και τθσ ικανότθτάσ τουσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISΣ/IEC 17024 ι ΕΣΥΥΕΥ. 
Θ πιςτοποίθςθ παρζχεται με βάςθ τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ που είναι ελεγμζνεσ 
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ διαπίςτευςθσ ι τον ΕΣΥΥΕΥ. 
 
Χε ό,τι αφορά τθ μθ-τυπικι εκπαίδευςθ αλλά και τθν άτυπθ μάκθςθ, ο ΕΣΥΥΕΥ 
διαμορφϊνει το κανονιςτικό πλαίςιο αναγνϊριςθσ και πιςτοποίθςθσ των προςόντων 
που αποκτϊνται μζςω μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ και άτυπθσ μάκθςθσ, πιςτοποιεί 
ςυγκεκριμζνα προςόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτθτουσ φορείσ που πιςτοποιοφν 
προςόντα που προςδιορίηονται βάςει των αναγκϊν και προτεραιοτιτων τθσ αγοράσ 
εργαςίασ (ενδεικτικά :  Χφςτθμα Υιςτοποίθςθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ 
των αποφοίτων των Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Λ.Ε.Ξ.) και των Χχολϊν 
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Χ.Ε.Ξ.),  Υιςτοποίθςθ φορζων χοριγθςθσ πιςτοποιθτικϊν 
πλθροφορικισ, Υιςτοποίθςθ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων Πθ 
Ψυπικισ Εκπαίδευςθσ , Ξρατικό Υιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ) 
 

CR04 

Χυμμετζχοντεσ που 
κατζχουν κζςθ εργαςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ 
μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ  

Άτομα είτε άνεργα είτε οικονομικά μθ ενεργά (κατά τον οριςμό των δεικτϊν 
CO01, CO03 αντίςτοιχα) που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ και τα οποία 
εργάηονται (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ.  
 
«κζςθ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται 
ςτο δείκτθ CO05 : απαςχολοφμενοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αυτοαπαςχολουμζνων.  
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 

 Σ δείκτθσ CR04 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ μπορεί να ιταν 
άνεργοι (CO01) ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO03) και όχι εργαηόμενοι (CO05). 
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εβδομάδεσ μετά.  
 
Σ δείκτθσ CR04 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ του ατόμου 
όταν εξζρχεται από τθν πράξθ ΕΞΨ/ΥΑΡ ςε ςχζςθ με το εργαςιακό κακεςτϊσ 
που είχε όταν ειςιλκε ςτθν πράξθ. Σ δείκτθσ μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν 
ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν είτε οικονομικά μθ ενεργά είτε άνεργα άτομα  
 

CR05 

Πειονεκτοφντα άτομα που 
δραςτθριοποιοφνται ςε 
αναηιτθςθ εργαςίασ, που 
ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ, 
που αποκτοφν εξειδίκευςθ, 
που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ 
μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν EKT CO12, CO14, 
CO15, CO16, CO17  
 
«που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό 
δείκτθ άμεςων αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR01 
 
«που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ 
άμεςων αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR02 
 
«που αποκτοφν εξειδίκευςθ» όπωσ  ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ άμεςων 
αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR03 
 
«που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροϊν ΕΞΨ CO05 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά. 
 

 
 
Σ δείκτθσ CR05 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ μετρικθκαν ςε 
τουλάχιςτον ζναν από τουσ δείκτεσ εκροϊν CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ωσ 
μειονεκτοφντα άτομα, και μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ μετρϊνται ςε 
τουλάχιςτον ζναν από τουσ δείκτεσ άμεςων αποτελεςμάτων CR01 – CR04.  
 
 

Κοινοί δείκτεσ μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR06 – CR09) 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 
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CR06 

Χυμμετζχοντεσ που 
κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ 
ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

Άτομα είτε άνεργα είτε οικονομικά μθ ενεργά (κατά τον οριςμό των κοινϊν 
δεικτϊν εκροϊν ΕΞΨ CO01, CO03 αντίςτοιχα) που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ και τα οποία εργάηονται (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ 
 
«που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροϊν ΕΞΨ CO05 
 
Σ δείκτθσ CR06 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των 
ςυμμετεχόντων  6 μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ςε ςχζςθ με το 
εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ, δθλ. ςυμμετζχοντεσ 
που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν είτε οικονομικά μθ ενεργά άτομα είτε 
άνεργοι  

Σ δείκτθσ CR06 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν άνεργοι 
(CO01) ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO03) και όχι εργαηόμενοι (CO05). 
 
Σ δείκτθσ CR06 αποτυπϊνει τθν εργαςιακι κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων  (ότι δθλ. 
εργάηονται) όπωσ ιςχφει 6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου τουσ από τθν πράξθ, όχι 
νωρίτερα οφτε αργότερα.  Παράδειγμα : υμμετζχοντεσ που βρικαν π.χ. δουλειά 2 
μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ και που ςε 3 μινεσ είναι  πάλι 
άνεργοι, δεν κα πρζπει να μετρϊνται  ωσ εργαηόμενοι ςτο δείκτθ CR06, γιατί 6 μινεσ 
μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ  είναι άνεργοι. 
 
 

CR07 

Χυμμετζχοντεσ με 
βελτιωμζνθ κατάςταςθ 
ςτθν αγορά εργαςίασ εντόσ 
ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

Ατομα που ειςζρχονται ςε πράξθ του ΕΞΨ  ωσ απαςχολοφμενοι (κατά τον οριςμό 
του κοινοφ δείκτθ εκροϊν CO05) και που  ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ζχει αλλάξει θ εργαςιακι τουσ κατάςταςθ ωσ προσ ζνα ι περιςςότερα από 
τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 
 
α) μετακινικθκαν από επιςφαλι ςε ςτακερι απαςχόλθςθ (transited from 
precarious to stable employment) ι/και  
β) μετακινικθκαν από υποαπαςχόλθςθ ςε πλιρθ απαςχόλθςθ (transited from 
underemployment to full employment) ι/και 
γ) μετακινικθκαν ςε κζςθ εργαςίασ που απαιτεί υψθλότερεσ δεξιότθτεσ/ 
προςόντα/εξειδίκευςθ, (competences/skills/qualifications), περιςςότερεσ 
αρμοδιότθτεσ (entailing more responsibilities) ι/και 
δ) ζλαβαν προαγωγι (received a promotion) 
  
Επιςφαλισ κεωρείται θ προςωρινι απαςχόλθςθ ("temporary employment") και 
θ ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ("work contract of limited duration"). Σι 
δφο καταςτάςεισ/εργαςιακά κακεςτϊτα κα μποροφςαν να κεωρθκοφν όμοιεσ. 
Σι εργαηόμενοι με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου είναι εκείνοι που θ 
εργαςία τουσ κα τελειϊςει μετά από ζνα διάςτθμα που είτε είναι εξαρχισ 
προκακοριςμζνο, είτε όχι, αλλά που προςδιορίηεται από αντικειμενικά κριτιρια, 
όπωσ ζνα ςυμβόλαιο ι θ αντικατάςταςθ ενόσ άλλου εργαηόμενου που 
απουςιάηει προςωρινά.  
Υποαπαςχόλθςθ (Underemployment) κεωρείται θ ακοφςια μερικι απαςχόλθςθ 
(involuntary part-time employment). “Ακοφςια” με τθν ζννοια ότι τα άτομα 
δθλϊνουν ότι εργάηονται ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ επειδι δεν 
μποροφν να βρουν πλιρθ απαςχόλθςθ.  
 
Σ δείκτθσ CR07 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων  6 
μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ςε ςχζςθ με το κακεςτϊσ που είχαν 
όταν ειςιλκαν ςε αυτιν.  

Σ δείκτθσ CR07 μετρά το αποτζλεςμα 6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου των 
ςυμμετεχόντων από τθν πράξθ ςφμφωνα με τον οριςμό του δείκτθ, για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν εργαηόμενοι (CO05) και όχι 
άνεργοι (CO01) οφτε οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO03) 
 
Δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ κοινόσ δείκτθσ άμεςων αποτελεςμάτων. Σι δείκτεσ CR01 και 
CR04 που μετροφν άμεςα αποτελζςματα ωσ προσ το εργαςιακό κακεςτϊσ αφοροφν 
ςυμμετζχοντεσ που ιταν άνεργοι ι οικονομικά μθ ενεργά άτομα όταν ειςιλκαν ςτισ 
πράξεισ.  
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Οι δεξιότθτεσ (competences) κα πρζπει να κατανοθκοφν ωσ θ αποδεδειγμζνθ 
ικανότθτα να χρθςιμοποιιςει κανείσ τθ γνϊςθ και τισ προςωπικζσ, κοινωνικζσ 
ι/και μεκοδολογικζσ ικανότθτζσ του  ςτθν εργαςία ι ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 
επαγγελματικι και προςωπικι του ανζλιξθ. Χτο πλαίςιο του «European 
Qualifications Framework» ,  θ ζννοια «competence» περιγράφεται με όρουσ 
ευκφνθσ και αυτονομίασ. 
 
Εξειδίκευςθ (qualification) όπωσ  ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ άμεςων 
αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR03 
 
 

CR08 

Χυμμετζχοντεσ θλικίασ άνω 
των 54 ετϊν που  κατζχουν 
κζςθ απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ 
ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 
 
 

 
«Άτομα άνω των 54 ετϊν», όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροϊν ΕΞΨ CO07.   
 
«που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ μακροπρόκεςμων 
αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR06, του οποίου ο δείκτθσ CR08 είναι υποςφνολο 
 
Σ δείκτθσ CR08 αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των 
ςυμμετεχόντων  6 μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ΕΞΨ ςε ςχζςθ με το 
εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ, δθλ. μετρά 
ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν  είτε οικονομικά μθ ενεργά 
άτομα είτε άνεργοι  
 

Σ δείκτθσ CR08 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν  άνω των 54 
ετϊν (ςυμμετζχοντεσ που μετρικθκαν ςτο δείκτθ CO07) και άνεργοι (CO01) ι 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα (CO03) , αλλά  όχι εργαηόμενοι (CO05) ,και 6 μινεσ μετά 
τθν θμερομθνία εξόδου τουσ από τθν πράξθ είναι εργαηόμενοι/αυτοαπαςχολοφμενοι. 
 
Θ θλικία του ςυμμετζχοντα είναι θ θλικία που ζχει κατά τθν είςοδό του ςτθν πράξθ, 
δθλ. για το δείκτθ CR08 είναι oι ςυμμετζχοντεσ που ζχουν μετρθκεί ςτο δείκτθ εκροϊν 
CO07, δθλ. που ιταν 55 ετϊν και άνω όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ του ΕΞΨ.  

CR09 

Πειονεκτοφντεσ 
ςυμμετζχοντεσ που 
κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ 
ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ. 
 
 

Πειονεκτοφντα άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ ΕΞΨ και τα οποία 
εργάηονται (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι μινεσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ  EKT/ΥΑΡ. 
 
«Πειονεκτοφντεσ ςυμμετζχοντεσ», όπωσ ορίηονται ςτουσ κοινοφσ δείκτεσ 
εκροϊν ΕΞΨ CO12, CO14, CO15, CO16, CO17.  
 
«που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ μακροπρόκεςμων 
αποτελεςμάτων ΕΞΨ CR06, του οποίου ο δείκτθσ CR09 είναι υποςφνολο 
 
Σ δείκτθσ CR09  αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ των 
ςυμμετεχόντων  6 μινεσ μετά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ςε ςχζςθ με το 
εργαςιακό κακεςτϊσ που είχαν όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ, δθλ. μετρά 
ςυμμετζχοντεσ που ιταν είτε άνεργοι είτε οικονομικά μθ ενεργά άτομα όταν 
ειςιλκαν ςτθν πράξθ  
 
 

Σ δείκτθσ CR09 μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ μετρικθκαν ςε 
τουλάχιςτον ζναν από τουσ δείκτεσ εκροϊν CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ωσ 
μειονεκτοφντα άτομα και ταυτόχρονα ιταν άνεργοι (CO01) ι οικονομικά μθ ενεργά 
άτομα (CO03) , αλλά  όχι εργαηόμενοι (CO05) , και 6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 
εξόδου τουσ από τθν πράξθ είναι εργαηόμενοι/αυτοαπαςχολοφμενοι. 
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Κοινοί δείκτεσ ΡΑΝ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01Υ-CR09Υ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

 
Δείκτθσ 

 
Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

CR01Y 

Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ 
που ολοκλθρϊνουν τθν 
παρζμβαςθ που 
υποςτθρίηεται από τθν 
ΥΑΡ 

Άνεργα άτομα που ολοκλθρϊνουν τθν παρζμβαςθ τθσ ΥΑΡ.  
 
Σλοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων παρακολουκεί τθν παρζμβαςθ 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα μζχρι τθν τελευταία μζρα κατά τθν οποία αυτι 
ολοκλθρϊνεται.   Oι ςυμμετζχοντεσ που εγκαταλείπουν για οποιοδιποτε λόγο δεν 
μετρϊνται ςτο δείκτθ.  
 
«Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO01.    
                                                                                                                                                                                                
 
 
  

 Σ δείκτθσ CR01Y μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ΥΑΡ ιταν 
άνεργοι (CO01) και που κατά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ολοκλιρωςαν τθν 
παρζμβαςθ/τισ επιμζρουσ δράςεισ που προβλζπονταν για αυτοφσ ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. 
 
H ζννοια τθσ παρζμβαςθσ (intervention) αναφζρεται ςτο ςφνολο των επιμζρουσ 
δράςεων (activities) ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει το κάκε άτομο ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ 
(operation). Αυτζσ οι δράςεισ και θ διάρκειά τουσ μπορεί να είναι ίδιεσ ι 
διαφορετικζσ για κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ίδια πράξθ. (Π.χ μία πράξθ μπορεί να ζχει 
διάρκεια 2 χρόνια, αλλά ζςτω ότι για κάκε ςυμμετζχοντα προβλζπoνται δράςεισ 
διάρκειασ 4 μθνϊν. το παράδειγμα αυτό, ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ για κάκε 
ςυμμετζχοντα είναι θ ολοκλιρωςθ του τετραμινου των δράςεων, ενϊ οι 
ςυμμετζχοντεσ που εγκαταλείψουν τθν πράξθ πριν ολοκλθρϊςουν το ςφνολο των 
επιμζρουσ δράςεων δεν μετρϊνται ςτο δείκτθ CR01Y) 

CR02Y 

Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ 
που λαμβάνουν 
προςφορά εργαςίασ, 
ςυνεχιηόμενθσ 
εκπαίδευςθσ, μακθτείασ 
ι πρακτικισ άςκθςθσ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Άνεργα άτομα που λαμβάνουν προςφορά εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, 
μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ (είτε τθν αποδζχονται είτε όχι), κατά τθ διάρκεια 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ ι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτιν.  
 
«Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO01. 
 
«Ρροςφορά» (οffer) εννοείται μία υπόςχεςθ/δζςμευςθ (promise) που υποβάλλεται για 
αποδοχι από τον προςφζροντα (π.χ. ζναν εργοδότθ ι φορζα κατάρτιςθσ) προσ τον 
ςυμμετζχοντα, ςτο βακμό που υποδθλϊνει με ςαφινεια τθ βοφλθςθ του προςφζροντα 
να ειςζλκει ςε μία ςυμφωνία υπό ςυγκεκριμζνουσ όρουσ με τον ςυμμετζχοντα, και θ 
οποία γίνεται με τρόπο ϊςτε θ αποδοχι τθσ ςυνεπάγεται δεςμευτικι τιρθςθ τθσ 
ςυμφωνίασ αυτισ. Τταν και αν ο ςυμμετζχων τθν αποδεχτεί, τότε γίνεται ςυμφωνία που 
δεςμεφει νομικά τα δφο μζρθ.  
 
«Eργαςία» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ ΕΞΨ CO05 
 
«Συνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ» (continued education) κεωρείται θ ζνταξθ ςε τυπικι 
εκπαίδευςθ ι προγράμματα κατάρτιςθσ που οδθγοφν ςε αναγνωριςμζνθ πιςτοποίθςθ 
(recognized vocational qualification).  
 
«Μακθτεία» (apprenticeship) . Ψα χαρακτθριςτικά μίασ μακθτείασ (π.χ. διάρκεια, 
δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτθκοφν, αμοιβι) προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ ι 
ςυμφωνία μεταξφ  του μακθτευόμενου και του εργοδότθ είτε απευκείασ είτε μζςω του 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. Σι μακθτείεσ είναι κανονικά κομμάτι τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ ςτο επίπεδο τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ISCED 3), θ 
διάρκειά τουσ είναι κατά μζςο όρο 3 χρόνια και μία επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ οδθγεί ςε 
αναγνωριςμζνθ πιςτοποίθςθ για ζνα ςυγκεκριμζνο επάγγελμα/ειδικότθτα (occupation) 
ςε εκνικό επίπεδο. 
 

Σ δείκτθσ CR02Y μετρά τουσ ανζργουσ ςυμμετζχοντεσ (ειςζρχονται ςτθν πράξθ με τθν 
ιδιότθτα του ανζργου) που λαμβάνουν τθν προςφορά εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ 
εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων τθν 
ζλαβαν όςο ακόμα υλοποιείται θ πράξθ τθσ ΥΑΡ, είτε τθν αποδεχτοφν αποχωρϊντασ 
από τθν πράξθ, είτε δεν τθν αποδεχτοφν και ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
πράξθ. Σ δείκτθσ CR02Y μετράει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν 
προςφορά, ςφμφωνα με τον οριςμό του, ανεξάρτθτα από το αν ζχουν ολοκλθρϊςει 
ι όχι το ςφνολο των δράςεων τθσ πράξθσ τθσ ΡΑΝ. Χυμπεριλαμβάνονται δθλ. και οι 
ςυμμετζχοντεσ που εξζρχονται από τθν πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ, επειδι 
λαμβάνουν μία προςφορά τθν οποία αποδζχονται και ςυνεπϊσ αποχωροφν από τθν 
πράξθ. 

Συνεπϊσ ο δείκτθσ CR02Y μετρά :  

α) τουσ ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά αμζςωσ μετά τθν θμερομθνία 
εξόδου τουσ από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά. 

β) τουσ ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά όςο ςυμμετζχουν ςτθν πράξθ, δεν 
τθν αποδζχονται, και ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πράξθ και  

γ) τουσ ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά όςο ςυμμετζχουν ςτθν πράξθ, τθν 
αποδζχονται, και αποχωροφν από τθν πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ.  

Παραδείγματα : 1. Ενασ άνεργοσ ςυμμετζχει ςε πράξθ τθσ ΠΑΝ και όςο ακόμα 
υλοποιείται θ πράξθ λαμβάνει μία προςφορά πρακτικισ άςκθςθσ (που δεν αποτελεί 
μζροσ τθσ πράξθσ), τθν οποία αρνείται και ςυνεχίηει τθ ςυμμετοχι του ςτθν πράξθ 
μζχρι το τζλοσ. Για το άτομο αυτό ςυμπλθρϊνονται οι δείκτεσ CR01Τ και CR02Τ.  

2. Ενασ άνεργοσ ςυμμετζχει ςε πράξθ τθσ ΠΑΝ και όςο ακόμα υλοποιείται θ πράξθ 
λαμβάνει μία προςφορά εργαςίασ (που δεν αποτελεί μζροσ τθσ πράξθσ), τθν οποία 
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Κοινοί δείκτεσ ΡΑΝ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01Υ-CR09Υ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

 
Δείκτθσ 

 
Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

«Ρρακτικι άςκθςθ» (traineeship) γενικά κεωρείται μία ςφντομθ περίοδοσ εργαςιακισ 
πρακτικισ (work practice) ςε μία επιχείρθςθ, δθμόςιο φορζα ι ΠΞΣ με ςκοπό τθν 
απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ πριν τθ μόνιμθ απαςχόλθςθ . Θ πρακτικι άςκθςθ γενικά 
διαρκεί μερικζσ εβδομάδεσ ζωσ μερικοφσ μινεσ και ςυνικωσ δεν ςυνιςτά ςφμβαςθ 
απαςχόλθςθσ, κακϊσ ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ είναι θ παροχι εμπειρίασ 
μάκθςθσ/κατάρτιςθσ (a training experience), και όχι ευκαιρία αμειβόμενθσ εργαςίασ. 
 
Χφμφωνα με τουσ οριςμοφσ τθσ Επιτροπισ, υπάρχουν κυρίωσ 5 τφποι πρακτικισ άςκθςθσ 
– εν μζρει επικαλυπτόμενοι :   
 
1.  Υρακτικι άςκθςθ που αποτελεί εκελοντικό ι υποχρεωτικό κομμάτι του ακαδθμαϊκοφ 
ι/και επαγγελματικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν (δθλ. θ πρακτικι άςκθςθ ωσ μζροσ/κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ) 
2. Υρακτικι άςκθςθ που αποτελεί μζροσ υποχρεωτικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
(professional training)  (π.χ ςε νομικι, ιατρικι, αρχιτεκτονικι, λογιςτικά κλπ για τθν 
απόκτθςθ άδειασ επαγγζλματοσ) 
3. Υρακτικι άςκθςθ που αποτελεί κομμάτι των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 
4. Υρακτικι άςκθςθ που ςυμφωνείται μεταξφ του πρακτικά αςκοφμενου  και του φορζα 
υποδοχισ (επιχείρθςθ, ΠΞΣ  ι Δθμόςια Διοίκθςθ) χωρίσ τθ ςυμμετοχι τρίτου φορζα, και 
θ οποία ςυνικωσ υλοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ι/και ωσ μζροσ τθσ 
αναηιτθςθσ εργαςίασ (job search),  - ‘post-studies’ ι ‘open-market’ traineeship. 
5. Διακρατικι πρακτικι άςκθςθ, που μπορεί να περιλαμβάνει τουσ τφπουσ 1, 2 και 4. 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν 
θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά. 

 

αποδζχεται αμζςωσ και αποχωρεί από τθν πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ. Για το 
άτομο αυτό ςυμπλθρϊνεται ο δείκτθσ CR02Τ, ενϊ ο δείκτθσ CR01 παίρνει τιμι 0, αφοφ 
ο ςυμμετζχων αποχϊρθςε πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ. 

Ωσ προςφορά κατά τθν ζννοια του δείκτθ CR02Y δεν πρζπει να κεωρείται : 
 
Α) θ προςφορά εργαςίασ, πρακτικισ άςκθςθσ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, 
μακθτείασ, που είναι  τμιμα/μζροσ τθσ ίδιασ τθσ πράξθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι 
άνεργοι. 
Β) θ παραπομπι του ςυμμετζχοντα από τισ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 
εργοδότθ ι φορζα κατάρτιςθσ (δθλ. όταν θ υπθρεςία απαςχόλθςθσ προτείνει ςτον 
άνεργο να κάνει αίτθςθ ςε εργοδότθ ι φορζα κατάρτιςθσ) 
Γ) ο ςυμμετζχων προςκαλείται ι παραπζμπεται ςε ςυνζντευξθ για δουλειά 
 
 
 

CR03Ω 

Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ 
που ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ, 
ι που αποκτοφν 
εξειδίκευςθ,  ι που 
κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Άνεργα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι που αποκτοφν εξειδίκευςθ  
ι που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ.                           
 
«Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO01. 
 
«που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR02  
«Χυμμετζχοντεσ που παρακολουκοφν εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ» 
 
«που αποκτοφν εξειδίκευςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR03 “Χυμμετζχοντεσ 
που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ” 
 
“που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ” όπωσ 
ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR04 “Χυμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ” 

Σ δείκτθσ CR03Ω μετρά τουσ ανζργουσ ςυμμετζχοντεσ (ειςζρχονται ςτθν πράξθ με τθν 
ιδιότθτα του ανζργου) που μετά τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ, 
ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι ζχουν αποκτιςει εξειδίκευςθ  ι κατζχουν 
κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ. 
 
Σ δείκτθσ μετρά όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν εξαιρεί όςουσ ζφυγαν από τθν 
πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ (βαςικι διαφορά μεταξφ μζτρθςθσ ςυμμετεχόντων 
του δείκτθ CR03Y ςε ςχζςθ με το δείκτθ CR01Y) 
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Κοινοί δείκτεσ ΡΑΝ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01Υ-CR09Υ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

 
Δείκτθσ 

 
Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν 
θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά.   
Σ δείκτθσ CR03Y αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτθν κατάςταςθ του ςυμμετζχοντα όταν 
εξζρχεται από τθν πράξθ, ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται όταν 
ειςζρχεται ςε αυτιν ,δθλ. μετρά ςυμμετζχοντεσ που δεν ςυμμετείχαν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ οφτε ιταν εργαηόμενοι όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ 
                          

CR04Ω 

Πακροχρόνια άνεργοι 
ςυμμετζχοντεσ που 
ολοκλθρϊνουν τθν 
παρζμβαςθ που 
υποςτθρίηεται από τθν 
ΥΑΡ 
 
 

Πακροχρόνια άνεργα άτομα που ολοκλθρϊνουν τθν παρζμβαςθ τθσ ΥΑΡ.  
 
Σλοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων παρακολουκεί τθν παρζμβαςθ 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα μζχρι τθν τελευταία μζρα κατά τθν οποία αυτι 
ολοκλθρϊνεται. Oι ςυμμετζχοντεσ που εγκαταλείπουν για οποιοδιποτε λόγο δεν 
μετρϊνται ςτο δείκτθ.  
 
«Πακροχρόνια άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ 
CO02. 
 

Σ δείκτθσ CR02Y μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ΥΑΡ ιταν 
μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και που κατά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ 
ολοκλιρωςαν τθν παρζμβαςθ/τισ επιμζρουσ δράςεισ που προβλζπονταν για αυτοφσ 
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. 
 
Σ δείκτθσ CR04Ω είναι υποςφνολο του δείκτθ CR01Ω 
 

CR05Ω 

Πακροχρόνια άνεργοι 
ςυμμετζχοντεσ που 
λαμβάνουν προςφορά 
εργαςίασ, 
ςυνεχιηόμενθσ 
εκπαίδευςθσ, μακθτείασ 
ι πρακτικισ άςκθςθσ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
 
 

Πακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν προςφορά εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, 
μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ (είτε τθν αποδζχονται είτε όχι), κατά τθ διάρκεια 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ ι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτιν.  
 
«Πακροχρόνια άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ 
CO02 
«προςφορά», «ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ», «μακθτεία», «πρακτικι άςκθςθ» όπωσ 
ορίηονται ςτο δείκτθ CR02Ω «Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά 
εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» 
 
«Εργαςία» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO05 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν 
θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά.    
                                                                                                                                                                                                                        

Σ δείκτθσ CR05Y μετρά τουσ μακροχρόνια ανζργουσ ςυμμετζχοντεσ (ειςζρχονται ςτθν 
πράξθ με τθν ιδιότθτα του μακροχρόνια ανζργου) που λαμβάνουν τθν προςφορά 
εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων τθν ζλαβαν όςο ακόμα υλοποιείται θ πράξθ τθσ 
ΥΑΡ, είτε τθν αποδεχτοφν αποχωρϊντασ από τθν πράξθ, είτε δεν τθν αποδεχτοφν και 
ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πράξθ. 
 
Βλ. και διευκρινιςτικά ςχόλια δείκτθ CR02Y 
 
Σ δείκτθσ CR05Ω είναι υποςφνολο του δείκτθ CR02Ω 

CR06Y 

Πακροχρόνια άνεργοι 
ςυμμετζχοντεσ που 
ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, 
ι που αποκτοφν 
εξειδίκευςθ, ι που 
κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

Mακροχρόνια άνεργα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ  ι που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ. 
 
«Πακροχρόνια άνεργοι ςυμμετζχοντεσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ 
CO02. 
«που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR02  
«Χυμμετζχοντεσ που παρακολουκοφν εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ» 

Σ δείκτθσ CR06Ω μετρά τουσ μακροχρόνια ανζργουσ ςυμμετζχοντεσ (ειςζρχονται ςτθν 
πράξθ με τθν ιδιότθτα του μακροχρόνια ανζργου) που μετά τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ 
ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ, ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι ζχουν αποκτιςει 
εξειδίκευςθ  ι κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ. 
 
Σ δείκτθσ μετρά όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν εξαιρεί όςουσ ζφυγαν από τθν 
πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ (βαςικι διαφορά μεταξφ μζτρθςθσ ςυμμετεχόντων 
του δείκτθ CR06Y ςε ςχζςθ με το δείκτθ CR04Y) 
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Κοινοί δείκτεσ ΡΑΝ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01Υ-CR09Υ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

 
Δείκτθσ 

 
Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
 
 

 
«που αποκτοφν εξειδίκευςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR03 “Χυμμετζχοντεσ 
που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ” 
 
“που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ” όπωσ 
ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR04 “Χυμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ” 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν 
θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά.  
 
Σ δείκτθσ CR06Y αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτθν κατάςταςθ του ςυμμετζχοντα όταν 
εξζρχεται από τθν πράξθ, ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται όταν 
ειςζρχεται ςε αυτιν, δθλ. μετρά ςυμμετζχοντεσ που δεν ςυμμετείχαν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ οφτε ιταν εργαηόμενοι όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ  
 

 
Βλ. και διευκρινιςτικά ςχόλια δείκτθ CR03Y 
Σ δείκτθσ CR06Y είναι υποςφνολο του δείκτθ CR03Y 

CR07Ω 

Σικονομικά μθ ενεργοί 
ςυμμετζχοντεσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ οι οποίοι 
ολοκλθρϊνουν τθν 
παρζμβαςθ που 
υποςτθρίηεται από τθν 
ΥΑΡ 

 
Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ  και που 
ολοκλθρϊνουν τθν παρζμβαςθ τθσ ΥΑΡ. Σλοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςθμαίνει ότι ο 
ςυμμετζχων παρακολουκεί τθν παρζμβαςθ ςφμφωνα με το πρόγραμμα μζχρι τθν 
τελευταία μζρα κατά τθν οποία αυτι ολοκλθρϊνεται. 
 
«Σικονομικά μθ ενεργοί ςυμμετζχοντεσ που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO04. 
 
Σλοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων παρακολουκεί τθν παρζμβαςθ 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα μζχρι τθν τελευταία μζρα κατά τθν οποία αυτι 
ολοκλθρϊνεται.   Oι ςυμμετζχοντεσ που εγκαταλείπουν για οποιοδιποτε λόγο δεν 
μετρϊνται ςτο δείκτθ.                                                                                                                                                                                                 
  
 
  

Σ δείκτθσ CR07Y μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ΥΑΡ ιταν 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα που δεν ςυμμετείχαν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ (CO04) 
και που κατά τθν ζξοδό τουσ από τθν πράξθ ολοκλιρωςαν τθν παρζμβαςθ/τισ 
επιμζρουσ δράςεισ που προβλζπονταν για αυτοφσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ. 
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Κοινοί δείκτεσ ΡΑΝ άμεςων αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ (CR01Υ-CR09Υ) 
 

Κωδικόσ 
SFC2014 

 
Δείκτθσ 

 
Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

CR08Ω 

Σικονομικά μθ ενεργοί 
ςυμμετζχοντεσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ οι οποίοι 
λαμβάνουν προςφορά 
εργαςίασ, 
ςυνεχιηόμενθσ 
εκπαίδευςθσ, μακθτείασ 
ι πρακτικισ άςκθςθσ 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τα οποία 
λαμβάνουν προςφορά εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ 
άςκθςθσ (είτε τθν αποδζχονται είτε όχι), κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ 
ι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτιν.  
 
«Σικονομικά μθ ενεργοί ςυμμετζχοντεσ που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ ΕΞΨ CO04. 
 
«προςφορά», «ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ», «μακθτεία», «πρακτικι άςκθςθ» όπωσ 
ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ CR02Ω «Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά 
εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» 
 
«Εργαςία» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO05 
 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ»  κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν 
θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά. 
 
 
 

Σ δείκτθσ CR08Y μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ΥΑΡ ιταν  
οικονομικά μθ ενεργά άτομα που δεν ςυμμετείχαν ςε εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ και 
που λαμβάνουν προςφορά εργαςίασ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι 
πρακτικισ άςκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων τθν ζλαβαν όςο ακόμα 
υλοποιείται θ πράξθ τθσ ΥΑΡ, είτε τθν αποδεχτοφν αποχωρϊντασ από τθν πράξθ, είτε 
δεν τθν αποδεχτοφν και ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πράξθ 
 
Βλ. και διευκρινιςτικά ςχόλια δείκτθ CR02Y 
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CR09Ω 

Σικονομικά μθ 
ενεργοί 
ςυμμετζχοντεσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ, που 
ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ/ 
κατάρτιςθ, που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ  
ι που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τα 
οποία ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι αποκτοφν εξειδίκευςθ  ι 
κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ. 
 
«Σικονομικά μθ ενεργοί ςυμμετζχοντεσ που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ» όπωσ ορίηονται ςτον κοινό δείκτθ εκροισ  ΕΞΨ CO04 
 
«που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ 
ΕΞΨ CR02  
«Χυμμετζχοντεσ που παρακολουκοφν εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» 
 
«που αποκτοφν εξειδίκευςθ» όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR03 
“Χυμμετζχοντεσ που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ” 
 
“που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ” όπωσ ορίηεται ςτον κοινό δείκτθ ΕΞΨ CR04 “Χυμμετζχοντεσ 
που κατζχουν κζςθ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, 
αμζςωσ μετά τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ” 
«αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ 
μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά.  
 
Σ δείκτθσ CR09Y αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτθν κατάςταςθ του ςυμμετζχοντα 
όταν εξζρχεται από τθν πράξθ, ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται 
όταν ειςζρχεται ςε αυτιν ,δθλ. μετρά ςυμμετζχοντεσ που δεν ςυμμετείχαν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ οφτε ιταν εργαηόμενοι όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ 
 
 
 
 
 

Σ δείκτθσ CR09Ω μετρά τουσ οικονομικά μθ ενεργοφσ ςυμμετζχοντεσ 
(ειςζρχονται ςτθν πράξθ με τθν ιδιότθτα του οικονομικά μθ ενεργοφ ατόμου) 
που μετά τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ, ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, ι ζχουν αποκτιςει εξειδίκευςθ  ι κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ. 
 
Σ δείκτθσ μετρά όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν εξαιρεί όςουσ ζφυγαν από 
τθν πράξθ πριν τθν ολοκλιρωςι τθσ (βαςικι διαφορά μεταξφ μζτρθςθσ 
ςυμμετεχόντων του δείκτθ CR09Y ςε ςχζςθ με το δείκτθ CR07Y) 
 
Βλ. και διευκρινιςτικά ςχόλια δείκτθ CR03Y 
 
 
 
 

Κοινοί Δείκτεσ ΡΑΝ Μακροπρόκεςμων Αποτελεςμάτων ςχετικά με τουσ Συμμετζχοντεσ (CR10Y – CR12Y) 

Κωδικόσ 
SFC2014 

Δείκτθσ Οριςμοί Διευκρινιςτικά Σχόλια 

CR10Ω 

Χυμμετζχοντεσ ςε 
ςυνεχιηόμενθ 
εκπαίδευςθ, ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ που 
οδθγοφν ςε 
επαγγελματικό 
προςόν, μακθτεία ι 

 
 
Άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ τθσ ΥΑΡ και τα οποία βρίςκονται ςε 
ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, ςε προγράμματα κατάρτιςθσ που οδθγοφν ςε 
επαγγελματικό προςόν, μακθτεία ι πρακτικι άςκθςθ ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ 
 
«Χυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ», «μακθτεία», «πρακτικι άςκθςθ» όπωσ ορίηονται 

  Σ δείκτθσ CR10Ω αποτυπϊνει τθν κατάςταςθ του ςυμμετζχοντα  όπωσ ιςχφει 
6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου του από τθν πράξθ, όχι νωρίτερα οφτε 
αργότερα. 
 
Σ δείκτθσ μετρά ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν είτε 
οικονομικά μθ ενεργά άτομα εκτόσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ είτε άνεργοι.  
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πρακτικι άςκθςθ 
εντόσ ζξι μθνϊν από 
τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

ςτο δείκτθ CR02Ω «Άνεργοι ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν προςφορά εργαςίασ, 
ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, μακθτείασ ι πρακτικισ άςκθςθσ  αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ» 
 
«προγράμματα κατάρτιςθσ που οδθγοφν ςε επαγγελματικό προςόν» είναι τα 
προγράμματα που  οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ ΕΞΨ CR03  
“Χυμμετζχοντεσ που αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ” 
  
 
 
 
  

CR11Ω 

Χυμμετζχοντεσ που 
εργάηονται εντόσ ζξι 
μθνϊν από τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 
Άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ τθσ ΥΑΡ και τα οποία εργάηονται 
(απαςχόλθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι μινεσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ ΥΑΡ. 
 
«που εργάηονται» όπωσ ορίηεται θ εργαςία ςτον κοινό δείκτθ εκροισ ΕΞΨ CO05. 
 
 
 
 

Σ δείκτθσ CR11Ω αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ του 
ατόμου  (ότι δθλ. εργάηονται) όπωσ ιςχφει 6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 
εξόδου τουσ από τθν πράξθ, όχι νωρίτερα οφτε αργότερα. Σ δείκτθσ μετρά 
ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν είτε οικονομικά μθ 
ενεργά άτομα εκτόσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ είτε άνεργοι.  
 
Σι ςυμμετζχοντεσ του δείκτθ CR11Y μετρϊνται και ςτο δείκτθ EKT CR06 
  

CR12Ω 

Χυμμετζχοντεσ που 
αυτοαπαςχολοφνται 
εντόσ ζξι μθνϊν από 
τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 
 
 

 
 
Άτομα που ζχουν ςυμμετάςχει ςε πράξθ τθσ ΥΑΡ και τα οποία 
αυτοαπαςχολοφνται ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ τθσ 
ΥΑΡ.  
 
Σ δείκτθσ CR012Y αποτελεί υποςφνολο του δείκτθ CR011Y 
 
 
 
 

Σ δείκτθσ CR12Ω αποτυπϊνει τθν αλλαγι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ του 
ατόμου  (ότι δθλ. είναι αυτοαπαςχολοφμενοσ) 6 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 
εξόδου του από τθν πράξθ, όχι νωρίτερα οφτε αργότερα. Σ δείκτθσ μετρά 
ςυμμετζχοντεσ που όταν ειςιλκαν ςτθν πράξθ ιταν είτε οικονομικά μθ 
ενεργά άτομα εκτόσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ είτε άνεργοι.  
 
Σι ςυμμετζχοντεσ του δείκτθ CR12Y μετρϊνται και ςτο δείκτθ EKT CR06 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5 -  Οριςμοί Βαςικϊν Σταδίων Εφαρμογισ και οικονομικϊν δεικτϊν  

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΛΑ  ΔΕΛΚΤΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ 
 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

 Α. ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΑ ΒΑΣΛΚΑ 
ΣΤΑΔΛΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ  
ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΑ ΑΡΟ 
ΕΥΣΣΑΑ 

   

Ξ201,Ξ222, 
Ψ3373, 
Ψ3374) 

Ενταγμζνα ζργα Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  

ΡΕΡ Νοτίου Αιγαίου (Κ201) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4c. Σ δείκτθσ Ξ201 ςυνδζεται με το δείκτθ  CO32 
ΡΕΡ Ανατ. Μακεδονίασ-Κράκθσ (Κ201) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του 
δείκτθ εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 3a, 3d. Σ δείκτθσ Ξ201 ςυνδζεται με το δείκτθ 
CO05 (3a: ςτόχοσ 30) και το δείκτθ CO02 (3d : ςτόχοσ 81) 
ΡΕΡ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Κ222) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6b. Σ δείκτθσ Ξ222 ςυνδζεται με το δείκτθ  CO18 
ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ201) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 3a, 3d. Σ δείκτθσ Ξ201 ςυνδζεται με το δείκτθ CO02   
ΡΕΡ Αττικισ (Τ3373) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 2c (Άξονασ 2). Σ δείκτθσ T3373 ςυνδζεται με το δείκτθ T3225   
ΡΕΡ Αττικισ (Τ3374) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7c. Σ δείκτθσ T3374 ςυνδζεται με το δείκτθ CO15   
ΡΕΡ Αττικισ (Τ3373) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7a (Άξονασ 7). Σ δείκτθσ T3373 ςυνδζεται με το δείκτθ Ψ3275  

Ξ202,Ξ323,Ξ3
24,Ξ325, 
Ξ326,Ξ327 

Ζργα για τα οποία ζχει 
υπογραφεί τουλάχιςτον μια 
ςφμβαςθ τεχνικοφ ζργου 

Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι ςχετικζσ νομικζσ 
δεςμεφςεισ και ςτισ δεςμεφςεισ  αυτζσ περιλαμβάνεται μια 
ςφμβαςθ που αφορά τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ 
τεχνικοφ ζργου. Χτο ΣΥΧ ςυνδζεται με το ελεγμζνο Ψεχνικό 
Δελτίο Ωποζργου (ΨΔΩ) και τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ που ο 
ΨΔ αποςτζλει θλεκτρονικά ςτθν ΔΑ/ΕΦ εντόσ 10 ιμερων από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

ΡΕΡ Κεςςαλίασ (Κ202) : : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 6e (Άξονασ 3). Σ δείκτθσ Ξ202 ςυνδζεται με το 
δείκτθ CO32 (4c: ςτόχοσ 5), το δείκτθ CO20 (5a: ςτόχοσ 3), το δείκτθ CO17 (6a: ςτόχοσ 5), το δείκτθ 
C018(6b: ςτόχοσ 3), το δείκτθ CO09 (6c: ςτόχοσ 6) και το δείκτθ CO38 (6e: ςτόχοσ 3) 
ΡΕΡ Κεςςαλίασ (Κ202) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 7a, 7b (Άξονασ 4). Σ δείκτθσ Ξ202 ςυνδζεται με το δείκτθ CO12a 
(7a: ςτόχοσ 1), το δείκτθ T1417 (7a: ςτόχοσ 1) και το δείκτθ CO13a (7b: ςτόχοσ 2) 
 ΡΕΡ Κριτθσ (Κ323) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4c. Σ δείκτθσ Ξ323 ςυνδζεται με το δείκτθ CO32  
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ324) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 6b. Σ δείκτθσ Ξ324 ςυνδζεται με το δείκτθ CO18  
 ΡΕΡ Κριτθσ (Κ325) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6c. Σ δείκτθσ Ξ325 ςυνδζεται με το δείκτθ  CO09  
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ326) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 7b. Σ δείκτθσ Ξ326 ςυνδζεται με το δείκτθ  CO14 
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ327) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 10a. Σ δείκτθσ Ξ327 ςυνδζεται με το δείκτθ CO35   
ΡΕΡ Ανατ. Μακεδονίασ-Κράκθσ (Κ202 ): Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του 
δείκτθ εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 6c. Σ δείκτθσ Ξ202 ςυνδζεται με το δείκτθ 
CO09 (6c: ςτόχοσ 8) ). Εκ παραδρομισ  ςτθν SFC αναφζρεται τροφοδότθςθ του δείκτθ Ξ202 και από 
τθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7a και θ ςφνδεςι του με τον δείκτθ CO13a. Χτο «Υρόςκετο ζγγραφο 
πλθροφόρθςθσ για το πλαίςιο των επιδόςεων είναι αποτυπωμζνθ θ ορκι πλθροφορία για το ΒΧΩ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΛΑ  ΔΕΛΚΤΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ 
 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

Ξ202  
 
 
 
 

  Μεγάλα ζργα που ζχουν 
εγκρικεί 

 Αρικμόσ   Αναφζρεται ςε ζργα με ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ που 
υπερβαίνει τα 50 εκ. € και για τα ζργα των μεταφορϊν τα 75 
εκ. €  τα οποία ζχουν εκτιμθκεί κετικά κατά τθν αξιολόγθςθ 
ποιότθτασ  ι ζχει γίνει για αυτά θ απαιτοφμενθ από τον 
Ξανονιςμό 1303/13 κοινοποίθςθ ςτθν Ε.Ε./ ι ζχει εκδοκεί θ 
ςχετικι από τον Ξανονιςμό 1303/13 απόφαςθ ζγκριςθσ από 
τθν Ε.Ε. Χτα ζργα αυτά περιλαμβάνονται και τα μεγάλα ζργα 
που υλοποιοφνται ςε ςτάδια.  

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 

  Απορρόφθςθ 
προχπολογιςμοφ πράξθσ 

 %  Σ δείκτθσ εκφράηεται από το λόγο ςτον οποίο ο αρικμθτισ 
αφορά τισ πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ και ο 
παρανομαςτισ τον προχπολογιςμό τθσ Υράξθσ που 
αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ  

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 

  Στρατθγικζσ CLLD που ζχουν 
επιλεγεί 

Αρικμόσ  Αφορά τισ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 
των τοπικϊν κοινοτιτων  (CLLD) οι οποίεσ ζχουν επιλεγεί το 
αργότερο ζωσ τισ 31/12/2017 (άρκρο 33 παρ.4). Ξάκε 
ςτρατθγικι κα ςυνδζεται με ζνα ςχζδιο δράςθσ που κα 
καταχωρείται ςτο ΣΥΧ.  

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 

Ξ221,Ξ206, 
K320, K321, 
K322 

 Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των ζργων  

Αρικμόσ  Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι ςχετικζσ νομικζσ 
δεςμεφςεισ  και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν 
υπογραφεί  οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ.  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα 
ςχετικά ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ 
υπογραφείςεσ ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά 
ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ.  

ΡΕΡ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Κ221) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 5a. Σ δείκτθσ Ξ221 ςυνδζεται με το δείκτθ  CO20 
ΡΕΡ Κεςςαλίασ (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 1b. Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ CO26 
 ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4c και 4f (Άξονασ 4). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το 
δείκτθ CO34  
ΡΕΡ Νοτίου Αιγαίου (Κ206) : Τα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 6b, 6c (Άξονασ 2) . Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το 
δείκτθ CO18 (6b: ςτόχοσ 3) και το δείκτθ T3404 (6c: ςτόχοσ 3)   
ΡΕΡ Νοτίου Αιγαίου (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 7b, 6c (Άξονασ 5) . Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το 
δείκτθ T3405 (7b: ςτόχοσ 1) και το δείκτθ T3404 (6c: ςτόχοσ 1) 
ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 5b (Άξονασ 5). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ 
CO20  
ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6c (Άξονασ 6). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ 
CO09  
ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7b (Άξονασ 7). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ 
CO14  
ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κ206): Ψα ζργα που προςμετρϊνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a (Άξονασ 7). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ 
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CO35 
ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου (Κ206) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 1b,2b,3a,3b,3d. Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το 
δείκτθ CO02  
ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου (Κ206a) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a. Σ δείκτθσ Ξ206a ςυνδζεται με το δείκτθ CO35. 
Χτο δείκτθ CO35 υπάρχει τιμι οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.  
 
ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου (Κ206b) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 9c. Σ δείκτθσ Ξ206b ςυνδζεται με το δείκτθ CO02. Χτο 
δείκτθ CO02 υπάρχει τιμι οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.  
ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου (Κ206c) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 9a. Σ δείκτθσ Ξ206c ςυνδζεται με το δείκτθ  CO36. Χτο 
δείκτθ CO02 υπάρχει τιμι οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.  
ΥΜΡΕΑΑ (Κ206): Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 7c (Άξονασ 2, ΕΨΥΑ: περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ). Σ δείκτθσ 
Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ CO11a   
ΥΜΡΕΑΑ (Κ206): Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 7 i (Άξονασ 3, ΨΧ). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ CO13a   
ΥΜΡΕΑΑ (Κ206): Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 4e (Άξονασ 8, ΕΨΥΑ : λιγότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ ). Σ δείκτθσ 
Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ CO15   
ΥΜΡΕΑΑ (Κ206): Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 4v (Άξονασ 9, ΨΧ). Σ δείκτθσ Ξ206 ςυνδζεται με το δείκτθ CO15   
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ320) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 2c. Σ δείκτθσ Ξ320 ςυνδζεται με το δείκτθ CO26  
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ321) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 1b. Σ δείκτθσ Ξ321 ςυνδζεται με το δείκτθ T3001  
ΡΕΡ Κριτθσ (Κ322) : Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 4c. Σ δείκτθσ Ξ322 ςυνδζεται με το δείκτθ CO31 

  Σφςταςθ ςυνεργατικϊν 
ςχθμάτων (clusters) 

Αρικμόσ  Αφορά τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 
ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν, επιχειριςεων και ερευνθτικϊν 
ι/και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν. 

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 

  Χρθματοδότθςθ που ζχει 
διατεκεί ςτουσ τελικοφσ 
δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο 
των χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων  

 % Σ δείκτθσ εκφράηεται από λόγο ςτον οποίο ο αρικμθτισ αφορά 
τθ χρθματοδότθςθ που ζχει διατεκεί ςε τελικοφσ δικαιοφχουσ 
μζςω χρθματοδοτικϊν εργαλείων ζωσ τισ 31/12/2018 και ο 
παρανομαςτισ από το ςφνολο τθσ ςχετικισ χρθματοδότθςθσ  
που αναμζνεται να διατεκεί μζςω χρθματοδοτικϊν εργαλείων 
ζωσ τισ 31/12/2023. Ψελικόσ δικαιοφχοσ ςφμφωνα με το 
Ρ.4314/2014 για τα μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
κεωρείται ο φορζασ που εφαρμόηει το μζςο 
χρθματοοικονομικισ τεχνικισ ι το ταμείο χαρτοφυλακίου. 

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 

  Σφςταςθ Ταμείων ςτο 
πλαίςιο των 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων 

Αρικμόσ  Αναφζρεται ςτον αρικμό των Ψαμείων που ζχουν ςυςτακεί για 
τθν υλοποίθςθ πράξεων μζςω των χρθματοδοτικϊν εργαλείων.  
Από τθν ΞΩΑ ι ΩΑ ( για τθν περίοδο 2014-20) ςφςταςθσ των 
ταμείων χαρτοφυλακίου  ι άλλεσ εκνικζσ λφςεισ (ΕΨΕΑΡ, 

Δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί από τα Ε.Υ. 
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εξοικονομϊ) θ οποία καταχωρείται ςτο ΣΥΧ μποροφμε να 
ζχουμε μια μοναδιαία  αναφορά ςτο ΣΥΧ θ  οποία να 
ακροίηεται  

 Β. ΛΟΛΡΑ ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΑΔΛΑ 
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΟΥ 
ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΚΘΚΑΝ ΣΤΑ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

   

 Ξ230  Αποφάςεισ υπαγωγισ  Αρικμόσ  Αναφζρεται  ςτθν θμερομθνία  λιψθσ απόφαςθσ ζννομου 
δικαιϊματοσ ανάλθψθσ τθσ ενίςχυςθσ (date of grading of the 
aid) για το ζργο  και προςμετρείται μοναδιαία για κάκε ζργο. 
Αφορά επενδφςεισ που υλοποιοφνται μζςω του αναπτυξιακοφ 
νόμου. Θ θμερομθνία ζκδοςθσ απόφαςθσ υπαγωγισ είναι θ 
θμερομθνία ζγκριςθσ για αυτά τα ζργα και κα προβλεφκεί θ 
ςυμπλθρωςι τθσ ςτο νζο ΨΔΥ , όπωσ γινόταν και κατά τθν 
περίοδο2007-13.. Θ θμερομθνία ζνταξθσ είναι μεταγενζςτερθ 
και γίνεται προςπάκεια ςτθ νζα περίοδο οι δυο αυτζσ 
θμερομθνίεσ να ταυτίηονται .  
Ψα ζργα που λαμβάνονται υπόψθ  για τον υπολογιςμό του 
δείκτθ εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 3a και 3d. 

ΡΕΡ Κεςςαλίασ (Κ230) : Σ δείκτθσ Ξ230 ςυνδζεται με το δείκτθ CO02 

Ξ393   Αρικμόσ υπογεγραμμζνων 
ςυμβάςεων για 
αντιπλθμμυρικά ζργα  

 Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί  οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. .  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποτελλεί θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτισ  επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 5i και 5ii (Άξονασ 11, ΨΧ). 

ΥΜΡΕΑΑ (Κ393): Σ δείκτθσ Ξ393 ςυνδζεται με το δείκτθ T4410. Χτο δείκτθ T4410 υπάρχει τιμι 
οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.   
 

Ξ395  Αρικμόσ υπογεγραμμζνων 
ςυμβάςεων για ζργα 
επεξεργαςίασ λυμάτων  

 Αρικμόσ  Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί  οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. .  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποτελλεί θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6 ii (Άξονασ 14, ΨΧ). 

ΥΜΡΕΑΑ (Κ395): Σ δείκτθσ Ξ395 ςυνδζεται με το δείκτθ CO19. Χτο δείκτθ CO19 υπάρχει τιμι 
οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.     

Ξ394   Αρικμόσ υπογεγραμμζνων 
ςυμβάςεων για ζργα 
ςτρατθγικϊν ςχεδίων, 
ςχεδίων δράςθσ, 
ςυςτθμάτων, εργαλείων, 
κλπ  

 Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ.  .  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 

ΥΜΡΕΑΑ (Κ394): Σ δείκτθσ Ξ394 ςυνδζεται με το δείκτθ CO17. Χτο δείκτθ CO17υπάρχει τιμι 
οροςιμου για το 2018, αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ.    
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ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6i (Άξονασ 14, ΨΧ). 

Ξ252 Ενταγμζνα αντιπλθμμυρικά 
ζργα 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 5a 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ252 ςυνδζεται με το δείκτθ CO20 

K2011 Ενταγμζνα ζργα (clusters) Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 1b 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ K2011 ςυνδζεται με το δείκτθ CO02 

Ξ201a Ενταγμζνα ζργα (για CO02) Αρικμόσ Αφορά τα ζργα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τα οποία ζχει 
εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει 
καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
(ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο 
Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον 
υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτισ  επενδυτικζσ 
προτεραιότθτεσ 1b,2b, 3a,3c,3d,4a,6f 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K201a ςυνδζεται με το δείκτθ CO02.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Ξ201b Ενταγμζνα ζργα (για CO03) Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ 
χρθματοδότθςθσ πλθν επιχοριγθςθσ  για τα οποία ζχει εκδοκεί 
απόφαςθ ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο 
Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά 
είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ  επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 1b,2b, 3a, 
3c,3d,4a 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K201b ςυνδζεται με το δείκτθ CO03.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Ξ201c Ενταγμζνα ζργα (για τον 
CO08) 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτισ  επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 2b,3a,3c,3d,4a 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K201c ςυνδζεται με το δείκτθ CO08.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Ξ201e Ενταγμζνα ζργα (για τον 
CO29) 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα υφιςτάμενων επιχειριςεων που ενιςχφονται 
για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων και για τα οποία ζχει 
εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει 
καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
(ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο 
Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον 
υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν  επενδυτικι 
προτεραιότθτα 3a 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K201e ςυνδζεται με το δείκτθ CO29.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

K201f Ενταγμζνα ζργα (για τον 
Τ4204) 

Αρικμόσ Αφορά τα κοινά ζργα ζρευνασ και τεχνολογίασ (με φορείσ 
άλλων χωρϊν) για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K201f ςυνδζεται με το δείκτθ T4204.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά 
για τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 
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ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν  επενδυτικι προτεραιότθτα 1b 

Ξ2017 Ενταγμζνα ζργα 
ανακαταςκευισ ι 
βελτίωςθσ οδϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7b 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2017 ςυνδζεται με το δείκτθ CO14 

Ξ2016 Ενταγμζνα ζργα 
αναπλάςεων ςε αςτικζσ 
περιοχζσ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6e 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2016 ςυνδζεται με το δείκτθ CO38 

Ξ2014 Ενταγμζνα ζργα 
αποκατάςταςθσ χϊρων 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 5b 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2014 ςυνδζεται με το δείκτθ T2215 

Ξ201ς Ενταγμζνα ζργα διαχείριςθσ 
οικοςυςτθμάτων 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6d 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201ς ςυνδζεται με το δείκτθ CO23 

Ξ201η  Ενταγμζνα ζργα διαχείριςθσ 
περίπτωςθσ φυςικϊν 
καταςτροφϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 5b 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201η ςυνδζεται με το δείκτθ T2628 ενϊ ςτο Εγκεκριμζνο ΥΕΥ ςτο 
Υίνακα 6 ςελ.165 ςυνδζεται εκ παραδρομισ με τον Ψ2705 

Ξ201ε Ενταγμζνα ζργα διαχείριςθσ 
πόςιμου φδατοσ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6 b 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201ε ςυνδζεται με το δείκτθ CO18 

Ξ201θ  Ενταγμζνα ζργα διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6a 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201θ ςυνδζεται με το δείκτθ T2706 

Ξ256  Ενταγμζνα ζργα Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ256 ςυνδζεται με το δείκτθ CO35 
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εκπαίδευςθσ θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a 

Ξ244 Ενταγμζνα ζργα 
εκπαίδευςθσ (όλεσ οι 
βακμίδεσ) 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a 

ΡΕΡ Θπείρου : Σ δείκτθσ Ξ244 ςυνδζεται με το δείκτθ CO35 

Ξ253 Ενταγμζνα ζργα 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 
δθμοςίων 
κτθρίων/υπθρεςιϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4c 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ253 ςυνδζεται με το δείκτθ T1811 

Ξ2012 Ενταγμζνα ζργα 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 
δθμοςίων κτθρίων 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4c 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2012 ςυνδζεται με το δείκτθ CO32 

Ξ201ι Ενταγμζνα ζργα ενίςχυςθσ 
περίπτωςθ καινοτόμων 
νεανικϊν επιχειριςεων 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 3a 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201ι ςυνδζεται με το δείκτθ CO05 

Ξ240,Ξ250 Ενταγμζνα ζργα κρατικϊν 
ενιςχφςεων 

Αρικμόσ K240 : Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ 
ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο 
Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά 
είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 2b,3b, 3c  
K250 : Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ 
ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο 
Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά 
είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτισ  επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 3a,3c,3d 

ΡΕΡ Θπείρου : Σ δείκτθσ Ξ240 ςυνδζεται με το δείκτθ CO02 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ250 ςυνδζεται με το δείκτθ CO02 

Ξ254 Ενταγμζνα ζργα 
μεταφορϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ254 ςυνδζεται με το δείκτθ CO14 
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ςτισ  επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ  7a και 7b 
 

Ξ2018  Ενταγμζνα ζργα νζων οδϊν Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7b 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2018 ςυνδζεται με το δείκτθ CO13 

Ξ243 Ενταγμζνα ζργα οδοποιίασ 
(ανακαταςκευι ι 
αναβάκμιςθ) 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7a και 7b 

ΡΕΡ Θπείρου : Σ δείκτθσ Ξ243 ςυνδζεται με το δείκτθ CO14 

Ξ201κ Ενταγμζνα ζργα 
ενιςχφςεων ΜΜΕ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 3a 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201κ ςυνδζεται με το δείκτθ CO02 

Ξ2013 Ενταγμζνα ζργα 
ποδθλατοδρόμων 
/μονοπατιϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 4e 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2013 ςυνδζεται με το δείκτθ T2213 

Ξ242, Ξ2015 Ενταγμζνα ζργα 
πολιτιςτικισ και φυςικισ 
κλθρονομιάσ 

Φυςικά 
πρόςωπα 

Ξ242: Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ 
ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο 
Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά 
είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6c 
 
Ξ2015: Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ 
ζνταξθσ και θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο 
Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά 
είναι ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6c 
 
 

ΡΕΡ Θπείρου : Σ δείκτθσ Ξ242 ςυνδζεται με το δείκτθ CO09 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2015 ςυνδζεται με το δείκτθ CO09 
 

Ξ2020 Ενταγμζνα ζργα ςτθν 
δευτεροβάκμια, 
τριτοβάκμια και 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2020 ςυνδζεται με το δείκτθ T2261 
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ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a 

Ξ2019  Ενταγμζνα ζργα ςτον τομζα 
τθσ υγείασ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 9a 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ 2019 ςυνδζεται με το δείκτθ CO36 

Ξ251 Ενταγμζνα ζργα ςχεδίων 
ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 
ανάπτυξθσ 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ). Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6e 
 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ251 ςυνδζεται με το δείκτθ CO37 

Ξ255 Ενταγμζνα ζργα υγείασ Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 9a 
 

ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ : Σ δείκτθσ Ξ255 ςυνδζεται με το δείκτθ CO36 

Ξ201κ Ενταγμζνα ζργα ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν 

Αρικμόσ Αφορά τα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ και 
θ απόφαςθ αυτι ζχει καταχωρθκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ). Ψα ζργα αυτά είναι 
ςυνδεδεμζνα με Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ (ΨΔΥ).  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 2c 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ201κ ςυνδζεται με το δείκτθ T2701 

Ξ381 Ροςοςτό Συμβαςιοποίθςθσ  
(για τον CO10) 

% Σ δείκτθσ εκφράηεται από λόγο ςτον οποίο ο αρικμθτισ αφορά 
τισ ςυμβάςεισ των επιπρόςκετων νοικοκυριϊν για ςφνδεςθ με 
ευρυηωνικά δίκτυα με ταχφτθτα τουλάχιςτον 30 Mbps, ζωσ τισ 
31/12/2018  και ο παρανομαςτισ από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων που αναμζνεται να ζχουν υπογραφεί ζωσ τισ 
31/12/23 και ςυμβάλλουν  ςτον ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Ψα ζργα 
που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εντάςςονται ςτθν  επενδυτικι προτεραιότθτα 2a 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K381 ςυνδζεται με το δείκτθ CO10.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 3 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 03Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Ξ381a Ροςοςτό Συμβαςιοποίθςθσ  
(για τον CO31) 

% Σ δείκτθσ εκφράηεται από λόγο ςτον οποίο ο αρικμθτισ αφορά 
τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ των νοικοκυριϊν που αναβακμίηονται 
ενεργειακά ζωσ τισ 31/12/2018  και ο παρανομαςτισ από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων που αναμζνεται να ζχουν υπογραφεί 
ζωσ τισ 31/12/23.. Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον 
υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται ςτθν  επενδυτικι 
προτεραιότθτα 4c 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K381a ςυνδζεται με το δείκτθ CO31.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 3 ξεχωριςτά για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 03Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Ξ381b Ροςοςτό Συμβαςιοποίθςθσ  
(για  τον Τ4246) 

% Σ δείκτθσ εκφράηεται από λόγο ςτον οποίο ο αρικμθτισ αφορά 
τισ νομικζσ δεςμεφςεισ  (ΡΣ.ΔΕ.) των πράξεων που κα ζχουν 
υπογραφεί ζωσ τισ 31/12/2018  και ο παρανομαςτισ από το 
ςφνολο των ΡΣ.ΔΕ. των πράξεων (ζργο του κτθματολογίου ςτο 

ΕΡΑΝΕΚ : Σ δείκτθσ K381b ςυνδζεται με το δείκτθ T4246.  Αποτυπϊνεται ςτον Άξονα 1 ξεχωριςτά 
για τισ τρεισ κατθγορίεσ Υεριφερειϊν ( περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, λιγότερο  
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ, Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ) και ςτον Άξονα 01Χ για τισ περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ και τισ Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 
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πλαίςιο του ΕΥΑΡΕΞ) που αναμζνεται να ζχουν υπογραφεί ζωσ 
τισ 31/12/23. Ψα ζργα που προςμετροφνται για τον υπολογιςμό 
του δείκτθ εντάςςονται ςτθν  επενδυτικι προτεραιότθτα 2b. 

K223 Στρατθγικζσ για τθν αςτικι 
ανάπτυξθ για τισ οποίεσ ζχει 
ενταχκεί τουλάχιςτον ζνα 
ζργο 

Αρικμόσ Αφορά τισ ςτρατθγικζσ αςτικισ ανάπτυξθσ  οι οποίεσ ζχουν 
επιλεγεί . Σ επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ για το 2018 είναι να ζχουν 
ενεργοποιθκεί οι φορείσ που κα αναλάβουν τισ διαδικαςίεσ 
υλοποίθςθσ, να ζχουν εκπονθκεί και εγκρικεί οι ςχεδιαςμοί 
τουσ και να ζχει ολοκλθρωκεί θ ζνταξθ τουλάχιςτον ενόσ 
ζργου, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6e 

ΡΕΡ Κεντρικισ Μακεδονίασ : Σ δείκτθσ Ξ223 ςυνδζεται με το δείκτθ CO37 
 

Ξ241  Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των ζργων 
επεξεργαςίασ λυμάτων 

Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί   οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ.Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6b 

ΡΕΡ Θπείρου : Σ δείκτθσ Ξ241 ςυνδζεται με το δείκτθ CO19 
 

Ξ206ε  Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των ζργων 
υπθρεςιϊν πρόνοιασ 

Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί  οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 9a 

ΥΕΥ Λονίων Ριςων : Σ δείκτθσ Ξ206ε ςυνδζεται με το δείκτθ T2710 

Ξ206δ  Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των ζργων 
υποδομϊν παιδικισ 
φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί   οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 10a 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ206δ ςυνδζεται με το δείκτθ CO35 

Ξ206γ   Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των οδικϊν 
ζργων  

Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί  οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ.  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 

ΡΕΡ Λονίων Νιςων : Σ δείκτθσ Ξ206γ ςυνδζεται με το δείκτθ CO14 
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ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7b 

Ξ390  Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των 
ςιδθροδρομικϊν 
ςυςτθμάτων 

Αρικμόσ  Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί   οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ.  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποτελλεί θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 7i και 7iii (Άξονασ 1, ΨΧ). 

ΥΜΡΕΑΑ (Κ390): Σ δείκτθσ Ξ390 ςυνδζεται με το δείκτθ T4401.  
 

Ξ392   Συμβάςεισ που ζχουν 
υπογραφεί για τθν 
υλοποίθςθ των 
ςυςτθμάτων αςφάλειασ 
ναυςιπλοΐασ και τθσ 
φφλαξθσ/ περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ λιμενικισ ηϊνθσ 

Αρικμόσ  Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ. Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7i (Άξονασ 6, ΨΧ). 

ΥΜΡΕΑΑ (Κ392): Σ δείκτθσ Ξ392 ςυνδζεται με το δείκτθ T4404.  

Ξ302   Υπογεγραμμζνεσ Συμβάςεισ   Αρικμόσ Αναφζρεται ςε ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα , ζχουν αναλθφκεί για αυτά οι νομικζσ δεςμεφςεισ  
και ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων αυτϊν ζχουν υπογραφεί   οι 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ.  Χτο ΣΥΧ ςυνδζονται με τα ςχετικά 
ελεγμζνα Ψεχνικά Δελτία Ωποζργου (ΨΔΩ) και τισ υπογραφείςεσ 
ςυμβάςεισ που ο ΨΔ αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθ ΔΑ/ΕΦ εντόσ 
10 θμερϊν από τθν υπογραφι τουσ.  Ψα ζργα που 
προςμετροφνται για τον υπολογιςμό του δείκτθ εντάςςονται 
ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 1b,3a,3d 

ΡΕΡ Ρελοποννιςου : Σ δείκτθσ Ξ302 φαίνεται να ςυνδζεται με το δείκτθ CO02. Εντοφτοισ, ο δείκτθσ 
CO02 ζχει τιμι οροςιμου το 2018. Δθλαδι ςτο δείκτθ CO02 υπάρχει τιμι οροςιμου για το 2018, 
αλλά υπάρχει και ςυνδεδεμζνο ΒΧΩ. Σ ςτόχοσ του 2023 (195) δεν προκφπτει αν ακροιςτοφν από 1b 
(30), 3a (140),3d (55). Επίςθσ, θ τιμι του ΒΧΩ είναι 200.  
 

 Γ. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ    

F100, Ψ1390 
,Ψ3371   

 Ροςό πιςτοποιθμζνων 
δαπανϊν 2018 

Ευρϊ  Αναφζρεται ςε ποςό των πιςτοποιθμζνων δαπανϊν (εκνικι 
ςυμμετοχι και κοινοτικι ςυνδρομι= Δθμόςια Δαπάνθ) ανά 
άξονα προτεραιότθτασ/ ταμείο/ κατθγορία περιφζρειασ  που 
ςχετίηονται με τα αιτιματα πλθρωμϊν  τθσ περιόδου 
01/01/2014-31/12/2018.  Ψο ελάχιςτο ποςό πιςτοποιθμζνων 
δαπανϊν που αποτελεί το ςτόχο για το 2018 ςτο ςφνολο του 
Ε.Υ. δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποςό των 
πιςτοποιθμζνων δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςτο Ρ+3 των ετϊν 
2014+2015,  χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι Άξονεσ τθσ 
Ψεχνικισ Βοικειασ 

F100 : Τλα τα Ε.Υ. εκτόσ τθσ Ξεντρικισ  Πακεδονίασ και τθσ Αττικισ  
Ψ1390  : Ξεντρικι Πακεδονία 
Ψ3371 : Αττικι 

F100, Ψ1390 
,Ψ3371   

 Ροςό πιςτοποιθμζνων 
δαπανϊν 2023 

Ευρϊ   Αναφζρεται ςτο ποςό των πιςτοποιθμζνων δαπανϊν (εκνικι 
ςυμμετοχι και κοινοτικι ςυνδρομι= Δθμόςια Δαπάνθ) ανά 
άξονα προτεραιότθτασ / ταμείο/ κατθγορία περιφζρειασ  που 
ςχετίηονται με τα αιτιματα πλθρωμϊν  τθσ περιόδου 2014-20. .  
Ψο  ποςό των πιςτοποιθμζνων δαπανϊν  2023  του Ε.Υ. 
ςχετίηεται με το ποςό των δεςμεφςεων ανά άξονα 
προτεραιότθτασ /ταμείο / περιφζρεια  που καταγράφεται ςτο 

F100 : Τλα τα Ε.Υ. εκτόσ τθσ Ξεντρικισ  Πακεδονίασ και τθσ Αττικισ  
Ψ1390  : Ξεντρικι Πακεδονία 
Ψ3371 : Αττικι 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

SFC2014 
ΟΝΟΜΑΣΛΑ  ΔΕΛΚΤΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ 
 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

χρθματοδοτικό Υίνακα 18α και ζχει καταχωρθκεί ςτθν SFC 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6 -  Δείκτεσ αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Κάλαςςασ και Αλιείασ  

 
ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 1 Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ αλιείασ 

1.  
Δείκτθσ 1. Πεταβολι τθσ αξίασ 
τθσ  παραγωγισ 

Χιλιάδεσ 
ευρϊ 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
4 

1.2 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 27) 
1.5 Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ ειςοδιματοσ (άρκρο 30) 
1.6 τιριξθ για τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
ςε νζουσ αλιείσ 
(άρκρο 31) 
1.7 Τγεία και αςφάλεια (άρκρο 32) 
1.8 Προςωρινι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
33) 
1.10 Σαμεία αλλθλοβοικειασ για δυςμενι καιρικά φαινόμενα 
και περιβαλλοντικά ςυμβάντα (άρκρο 35) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.h)  
1.17 Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ 
των ανεπικφμθτων αλιευμάτων (άρκρο 42) 
1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43.1+3) 
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44) 
 
 
 
1.1 Καινοτομία (άρκρο 26) 
1.3 υμπράξεισ μεταξφ επιςτθμόνων και αλιζων (άρκρο 28) 
1.16 Ενεργειακι απόδοςθ και μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ (άρκρα 41.1.a,b,c  και 41.2) 

 
 
 
 
ΕΣ4.Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
αλιευτικϊν επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των παράκτιων 
ςτόλων μικρισ κλίμακασ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣ5. Χτιριξθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
καινοτομίασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ, και τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ 
 
 

2.  
Δείκτθσ 2. Πεταβολι του όγκου 
τθσ παραγωγισ 

Ψόνοι  

3.  
Δείκτθσ 3. Πεταβολι των 
κακαρϊν κερδϊν 

Χιλιάδεσ 
ευρϊ 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1.9 Οριςτικι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
34) 
 
 
 
1.2 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 27) 
1.5 Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ ειςοδιματοσ (άρκρο 30) 
1.6 τιριξθ για τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
ςε νζουσ αλιείσ 
(άρκρο 31) 
1.7 Τγεία και αςφάλεια (άρκρο 32) 

ΕΣ3. Διαςφάλιςθ ιςορροπίασ μεταξφ αλιευτικισ ικανότθτασ και 
διακζςιμων αλιευτικϊν δυνατοτιτων 
 
 
ΕΣ4.Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
αλιευτικϊν επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των παράκτιων 
ςτόλων μικρισ κλίμακασ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ 
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ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

1.8 Προςωρινι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
33) 
1.10 Σαμεία αλλθλοβοικειασ για δυςμενι καιρικά φαινόμενα 
και περιβαλλοντικά ςυμβάντα (άρκρο 35) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.h)  
1.17 Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ 
των ανεπικφμθτων αλιευμάτων (άρκρο 42) 
1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43.1+3) 
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44) 
 
 
 
1.1 Καινοτομία (άρκρο 26) 
1.3 υμπράξεισ μεταξφ επιςτθμόνων και αλιζων (άρκρο 28) 
1.16 Ενεργειακι απόδοςθ και μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ (άρκρα 41.1  και 41.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣ5. Χτιριξθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
καινοτομίασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ, και τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ 

4.  

Δείκτθσ 4. Πεταβολι ςτα 
ανεπικφμθτα αλιεφματα  
α) τόνοι 
β) ποςοςτό 
(αλιεφματα που εκφορτϊνονται 
και δεν προορίηονται για 
κατανάλωςθ από τον άνκρωπο) 

Ψόνοι   
& 
 Υοςοςτό 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 

1.12 τιριξθ για τθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι μζτρων 
διατιρθςθσ και περιφερειακι ςυνεργαςία (άρκρο 37) 
1.13 Μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ αλιείασ ςτο καλάςςιο 
περιβάλλον και προςαρμογι τθσ αλιείασ ςτθν προςταςία των 
ειδϊν (άρκρο 38) 
1.14 Καινοτομία που ςυνδζεται με τθ διατιρθςθ των 
καλάςςιων βιολογικϊν πόρων (άρκρο 39) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.a) 
1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43) 

ΕΣ1. Πείωςθ του αντίκτυπου τθσ αλιείασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κατά το δυνατόν αποφυγισ και μείωςθσ των 
ανεπικφμθτων αλιευμάτων 

5.  
Δείκτθσ 5. Πεταβολι ςτθν 
απόδοςθ καυςίμου κατά τθν 
αλίευςθ ιχκφων 

Οίτρα 
καυςίμου / 
τόνουσ 
εκφορτωκζντ
ων 
αλιευμάτων 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 τιριξθ για τθ διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι μζτρων 
διατιρθςθσ και περιφερειακι ςυνεργαςία (άρκρο 37) 
1.13 Μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ αλιείασ ςτο καλάςςιο 
περιβάλλον και προςαρμογι τθσ αλιείασ ςτθν προςταςία των 
ειδϊν (άρκρο 38) 
1.14 Καινοτομία που ςυνδζεται με τθ διατιρθςθ των 
καλάςςιων βιολογικϊν πόρων (άρκρο 39) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.a) 

ΕΣ1. Πείωςθ του αντίκτυπου τθσ αλιείασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κατά το δυνατόν αποφυγισ και μείωςθσ των 
ανεπικφμθτων αλιευμάτων 
 
 
 
 
 
 
ΕΣ2. Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ υδρόβιασ βιοποικιλότθτασ 
και των οικοςυςτθμάτων 
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ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43) 
 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.b-g,i)  
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44.6) 
 
1.2 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 27) 
1.5 Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ ειςοδιματοσ (άρκρο 30) 
1.6 τιριξθ για τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
ςε νζουσ αλιείσ 
(άρκρο 31) 
1.7 Τγεία και αςφάλεια (άρκρο 32) 
1.8 Προςωρινι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
33) 
1.10 Σαμεία αλλθλοβοικειασ για δυςμενι καιρικά φαινόμενα 
και περιβαλλοντικά ςυμβάντα (άρκρο 35) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.h)  
1.17 Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ 
των ανεπικφμθτων αλιευμάτων (άρκρο 42) 
1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43.1+3) 
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44) 

 
 
 
ΕΣ4.Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
αλιευτικϊν επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των παράκτιων 
ςτόλων μικρισ κλίμακασ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ 
 
 

6.  

Δείκτθσ 6. Πεταβολι του % των 
ςτόλων ςτουσ οποίουσ 
παρατθρείται ζλλειψθ 
ιςορροπίασ (ςφμφωνα με 
εκτιμιςεισ των αρχικϊν τιμϊν 
ςτο ΕΥ) 

Υοςοςτό  

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 
1.9 Οριςτικι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
34) 

ΕΣ3. Διαςφάλιςθ ιςορροπίασ μεταξφ αλιευτικισ ικανότθτασ και 
διακζςιμων αλιευτικϊν δυνατοτιτων 

7.  

Δείκτθσ 7. Απαςχόλθςθ που 
δθμιουργείται ςτον τομζα τθσ 
αλιείασ ι ςε ςυμπλθρωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Λςοδφναμα 
πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 27) 
1.5 Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ ειςοδιματοσ (άρκρο 30) 
1.6 τιριξθ για τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
ςε νζουσ αλιείσ 
(άρκρο 31) 
1.7 Τγεία και αςφάλεια (άρκρο 32) 
1.8 Προςωρινι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (άρκρο 
33) 
1.10 Σαμεία αλλθλοβοικειασ για δυςμενι καιρικά φαινόμενα 

ΕΣ4.Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
αλιευτικϊν επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των παράκτιων 
ςτόλων μικρισ κλίμακασ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ 
 
 
 
 
 

8.  

Δείκτθσ 8. Απαςχόλθςθ που 
διατθρείται ςτον τομζα τθσ 
αλιείασ ι ςε ςυμπλθρωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

9.  Δείκτθσ 9. Πεταβολι ςτα Αρικμόσ  Ψμιμα Αλιείασ 
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ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

εργατικά ατυχιματα και τουσ 
τραυματιςμοφσ 
α) Πεταβολι του αρικμοφ των 
εργατικϊν ατυχθμάτων και 
τραυματιςμϊν  
β) Πεταβολι του % των 
εργατικϊν ατυχθμάτων και 
τραυματιςμϊν ςε ςχζςθ με το 
ςφνολο των αλιζων 

&  
Υοςοςτό  

τθσ Διεφκυνςθσ 
Γενικισ 
Αςτυνόμευςθσ 
και Ξανονιςμοφ 
Οιμζνων του 
Ωπουργείου 
Σικ.Ωποδ.Ραυτ.
Ψουρ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

και περιβαλλοντικά ςυμβάντα (άρκρο 35) 
1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.h)  
1.17 Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ 
των ανεπικφμθτων αλιευμάτων (άρκρο 42) 
1.18 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
(άρκρο 43.1+3) 
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44) 
 
 
1.4 Προϊκθςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και του κοινωνικοφ 
διαλόγου (άρκρο 29) 

 
 
 
 
 
 
ΕΣ6. Ανάπτυξθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, νζων επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων και τθσ δια βίου μάκθςθσ 

10.  

Δείκτθσ 10. Πεταβολι τθσ 
κάλυψθσ των προςτατευόμενων 
καλάςςιων περιοχϊν (ΥΚΥ) που 
υπάγονται ςτθν προτεραιότθτα 
αρικ. 1 τθσ Ζνωςθσ: 
α) Πεταβολι τθσ κάλυψθσ 
περιοχϊν Natura 2000 που 
προςδιορίηονται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ για τα πτθνά και τα 
ενδιαιτιματα  
β) Πεταβολι τθσ κάλυψθσ 
άλλων μζτρων προςταςίασ του 
χϊρου δυνάμει του άρκρου 13 
παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 
2008/56/ΕΞ 

Km² 
& 
Km² 
 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ  για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 

1.15 Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων και κακεςτϊτα 
αντιςτάκμιςθσ ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων (άρκρο 40.1.b-g,i)  
1.19 Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων και υδρόβια πανίδα και 
χλωρίδα εςωτερικϊν υδάτων (άρκρο 44.6) 

ΕΣ2. Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ υδρόβιασ βιοποικιλότθτασ 
και των οικοςυςτθμάτων 
 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 2    Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ υδατοκαλλιζργειασ 

11.  
Δείκτθσ 1. Πεταβολι του όγκου 
προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ 

Ψόνοι  

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Καινοτομία (άρκρο 47) 
2.3 Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ, ανακοφφιςθσ και παροχισ 
ςυμβουλϊν για εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 49) 
 
 
2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.a-d, f-h) 
2.6 Ενκάρρυνςθ καινοφριων καλλιεργθτϊν για βιϊςιμεσ 
υδατοκαλλιζργειεσ (άρκρο 52) 
 
 
 
 
 

ΕΣ1. Χτιριξθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
καινοτομίασ και τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ 
 
ΕΣ2. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, ιδίωσ των 
ΠΠΕ 
 
ΕΣ4. Υροϊκθςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ, με υψθλό επίπεδο 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ υγείασ και τθσ καλισ 
διαβίωςθσ των ηϊων κακϊσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ 

12.  
Δείκτθσ 2. Πεταβολι τθσ αξίασ 
προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ 

Χιλιάδεσ 
ευρϊ 
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ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

6 
 
3 
 
 
 
 

2.8 Τδατοκαλλιζργεια που παρζχει περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ  
(άρκρο 54) 
2.9 Μζτρα για τθ δθμόςια υγεία (άρκρο 55) 
2.10 Μζτρα για τθν υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων (άρκρο 
56) 
2.11 Αςφάλιςθ αποκεμάτων υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 57) 
 

13.  
Δείκτθσ 3. Πεταβολι των 
κακαρϊν κερδϊν 

Χιλιάδεσ 
ευρϊ 

3 
 
 

2.1 Καινοτομία (άρκρο 47) 
2.3 Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ, ανακοφφιςθσ και παροχισ 
ςυμβουλϊν για εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 49) 
 
2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.a-d, f-h) 
2.6 Ενκάρρυνςθ καινοφριων καλλιεργθτϊν για βιϊςιμεσ 
υδατοκαλλιζργειεσ (άρκρο 52) 
 
 

ΕΣ1. Χτιριξθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
καινοτομίασ και τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ 
 
ΕΣ2. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 
επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, ιδίωσ των 
ΠΠΕ 

14.  

Δείκτθσ 4. Πεταβολι του όγκου 
τθσ παραγωγισ βιολογικισ 
υδατοκαλλιζργειασ 
 

Ψόνοι 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

4 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
3 
 

2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.k) 
2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.e,I,j) 
2.5 Αφξθςθ του δυναμικοφ των ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ  
(άρκρο 51) 
2.7 Μετάβαςθ ςε ςυςτιματα οικολογικισ διαχείριςθσ και 
οικολογικοφ ελζγχου και ςε μεκόδουσ βιολογικισ 
υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 53) 
 
2.8 Τδατοκαλλιζργεια που παρζχει περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ  
(άρκρο 54) 
2.9 Μζτρα για τθ δθμόςια υγεία (άρκρο 55) 
2.10 Μζτρα για τθν υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων (άρκρο 
56) 
2.11 Αςφάλιςθ αποκεμάτων υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 57) 
 

ΕΣ3. Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 
ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που αφοροφν τθν υδατοκαλλιζργεια 
και προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ ωσ προσ τουσ πόρουσ 
υδατοκαλλιζργειασ 
 
ΕΣ4. Υροϊκθςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ, με υψθλό επίπεδο 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ υγείασ και τθσ καλισ 
διαβίωςθσ των ηϊων κακϊσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ 

15.  
Δείκτθσ 5. Πεταβολι του όγκου 
των προϊόντων ςυςτιματοσ 
ανακφκλωςθσ 

Ψόνοι 

16.  

Δείκτθσ 6. Πεταβολι του όγκου 
των προϊόντων 
υδατοκαλλιζργειασ που 
πιςτοποιοφνται δυνάμει 
εκελοντικϊν ςυςτθμάτων 
αειφορίασ 

Ψόνοι  
4 
 
6 

2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.k) 
2.2 Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 
48.1.e,I,j) 
2.5 Αφξθςθ του δυναμικοφ των ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ  
(άρκρο 51) 
2.7 Μετάβαςθ ςε ςυςτιματα οικολογικισ διαχείριςθσ και 
οικολογικοφ ελζγχου και ςε μεκόδουσ βιολογικισ 
υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 53) 
 

ΕΣ3. Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 
ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που αφοροφν τθν υδατοκαλλιζργεια 
και προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ ωσ προσ τουσ πόρουσ 
υδατοκαλλιζργειασ 

17.  

Δείκτθσ 7. Πονάδεσ 
υδατοκαλλιζργειασ που 
παρζχουν περιβαλλοντικζσ 
υπθρεςίεσ 

Αρικμόσ 
μονάδων 

18.  Δείκτθσ 8. Απαςχόλθςθ που Λςοδφναμο 8 2.4 Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και τθσ δικτφωςθσ ΕΣ5.  Ανάπτυξθ  επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, νζων επαγγελματικϊν 
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ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΛΚ 2014-2020 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

δθμιουργείται πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

(άρκρο 50) δεξιοτιτων και τθσ διά βίου μάκθςθσ 

19.  
Δείκτθσ 9. Απαςχόλθςθ που 
διατθρείται 

  

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 3                       Ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΑλΡ 

20.  

Δείκτθσ 1. Αρικμόσ ςοβαρϊν 
παραβάςεων που εντοπίςτθκαν 
(τα αναγκαία ςτοιχεία κα είναι 
διακζςιμα ςτθν Επιτροπι μζςω 
ενόσ δικτυακοφ τόπου που κάκε 
κράτοσ μζλοσ κα πρζπει να ζχει 
δθμιουργιςει από τθν 1/1/2012, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 93 και 
116 του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 
1224/2009 περί κεςπίςεωσ 
κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου 
τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ 
κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ) 

Αρικμόσ 

Ψμιμα Αλιείασ 
τθσ Διεφκυνςθσ 
Γενικισ 
Αςτυνόμευςθσ 
και Ξανονιςμοφ 
Οιμζνων του 
Ωπουργείου 
Σικ.Ωποδ.Ραυτ.
Ψουρ. 

6 3.1 Ζλεγχοσ και Επιβολι  (άρκρο 76) 

ΕΣ2.  Χτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν επιβολι, 
ενιςχφοντασ με τον τρόπο αυτό τισ κεςμικζσ ικανότθτεσ και τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, χωρίσ αφξθςθ του 
διοικθτικοφ φόρτου 

21.  
Δείκτθσ 2. Εκφορτϊςεισ που 
ζχουν υποβλθκεί ςε φυςικό 
ζλεγχο 

Υοςοςτό 

22.  

Δείκτθσ 3. Αφξθςθ του ποςοςτοφ 
τιρθςθσ αιτθμάτων υποβολισ 
δεδομζνων (100% πλθν των 
παραλείψεων επιβολισ πλιρων 
δεδομζνων που απαιτοφνται ςτο 
πλαίςιο μιασ ενότθτασ ςτο 
πλαίςιο ειδικοφ αιτιματοσ 
υποβολισ δεδομζνων ςε ςχζςθ 
με τον ςυνολικό αρικμό 
αιτθμάτων υποβολισ δεδομζνων 
ςε %) 

ποςοςτό 

Γενικι 
Διεφκυνςθ 
Βιϊςιμθσ 
Αλιείασ ΩΥΑΥΕ 

6 
3.2 υλλογι Δεδομζνων (άρκρο 77) 
 

ΕΣ1.  Βελτίωςθ και παροχι επιςτθμονικισ γνϊςθσ κακϊσ και 
βελτίωςθ τθσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ δεδομζνων 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 4                       Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ 

23.  
Δείκτθσ 1. Απαςχόλθςθ που 
δθμιουργείται  

Λςοδφναμο 
πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

8 

4.1 Σοπικι ανάπτυξθ με τθν πρωτοβουλία των τοπικϊν 
κοινοτιτων (άρκρο 62α) 
4.2 Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων (άρκρο 63) 
4.3 Δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ (άρκρο 64) 

ΕΣ1 Υροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, 
τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και παροχι ςτιριξθσ τθσ 
απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ 
δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ και τισ εςωτερικζσ κοινότθτεσ που 
εξαρτϊνται από τθν αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων 
ςτο πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ 
οικονομίασ 

24.  
Δείκτθσ 2. Απαςχόλθςθ που 
διατθρείται 

Λςοδφναμο 
πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 

25.  
Δείκτθσ 3. Επιχειριςεισ που 
δθμιουργοφνται 

Αρικμόσ 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 5                       Ρροϊκθςθ τθσ εμπορίασ και μεταποίθςθσ 

26.  

Δείκτθσ 1. Πεταβολι τθσ 
παραγωγισ ΕΕ με διάκριςθ 
μεταξφ ΣΥ και μθ ΣΥ  
α) Πεταβολι τθσ αξίασ των 

 
 
 
Χιλιάδεσ 

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 

3 

5.1 χζδια παραγωγισ και εμπορίασ  (άρκρο 66) 
5.2 Ενιςχφςεισ ςτθν αποκεματοποίθςθ (άρκρο 67) 
5.3 Μζτρα εμπορίασ  (άρκρο 68) 
 

ΕΣ1.Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ αγοράσ για τα προϊόντα αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ 
 
ΕΣ2. Ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
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Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

πρϊτων πωλιςεων ςε ΣΥ 
β) Πεταβολι του όγκου πρϊτων 
πωλιςεων ςε ΣΥ 
γ) Πεταβολι τθσ αξίασ των 
πρϊτων πωλιςεων ςε μθ ΣΥ 
δ) Πεταβολι του όγκου πρϊτων 
πωλιςεων ςε μθ ΣΥ 

ευρϊ 
 
Ψόνοι 
 
Χιλιάδεσ 
ευρϊ 
 
Ψόνοι  

ςυλλογι θ ΔΑ)  
5.4 Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ  
(άρκρο 69) 
 
 
 

μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ. 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 6                       Ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Ρολιτικισ 

27.  

Δείκτθσ 1. Αφξθςθ ςτο κοινό 
περιβάλλον ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν για τθν επιτιρθςθ 
του καλάςςιου τομζα τθσ ΕΕ 
(CISE) 
 

 
 
 
Υοςοςτό  

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 
6.1 Μζτρα για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι (άρκρο 
79) 

ΕΣ1.Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ τθσ  Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ 
Υολιτικισ 

28.  

Δείκτθσ 2.  Πεταβολι τθσ 
κάλυψθσ των προςτατευόμενων 
καλάςςιων περιοχϊν (ΥΚΥ) που 
υπάγονται ςτθν προτεραιότθτα 
αρικ. 6 τθσ Ζνωςθσ: 
α) μεταβολι τθσ κάλυψθσ 
περιοχϊν Natura 2000 που 
προςδιορίηονται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ για τα πτθνά και τα 
ενδιαιτιματα  
β) μεταβολι τθσ κάλυψθσ άλλων 
μζτρων προςταςίασ του χϊρου 
δυνάμει του άρκρου 13 
παράγραφοσ 

 
 
 
 
 
 
Km2 
 
 
 
 
Km2 

Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρθγι άντλθςθσ 
δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 
αφορά 

Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 6                       Ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Ρολιτικισ 

29.  

Δείκτθσ 1. Αφξθςθ ςτο κοινό 
περιβάλλον ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν για τθν επιτιρθςθ 
του καλάςςιου τομζα τθσ ΕΕ 
(CISE) 
 

 
 
 
Υοςοςτό  

Ψεχνικό δελτίο 
πράξθσ 
(αρμόδιοσ   
φορζασ για τθ 
ςυλλογι θ ΔΑ) 

6 
6.1 Μζτρα για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι (άρκρο 
79) 

ΕΣ1.Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ τθσ  Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ 
Υολιτικισ 

30.  

Δείκτθσ 2.  Πεταβολι τθσ 
κάλυψθσ των προςτατευόμενων 
καλάςςιων περιοχϊν (ΥΚΥ) που 
υπάγονται ςτθν προτεραιότθτα 
αρικ. 6 τθσ Ζνωςθσ: 
α) μεταβολι τθσ κάλυψθσ 
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Α/Α Δείκτθσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ρθγι άντλθςθσ 

δεδομζνων 

Κεματικό 
ςτόχο ΣΕΣ που 

αφορά 
Μζτρο Ε.Ρ.ΑΛ.Κ. που αφορά Ειδικό ςτόχο ΕΡΑΛΚ που αφορά 

περιοχϊν Natura 2000 που 
προςδιορίηονται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ για τα πτθνά και τα 
ενδιαιτιματα  
β) μεταβολι τθσ κάλυψθσ άλλων 
μζτρων προςταςίασ του χϊρου 
δυνάμει του άρκρου 13 
παράγραφοσ 

Km2 
 
 
 
 
Km2 

 
 



 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 7 -  Τιμζσ ςτόχου των κοινϊν δεικτϊν εκροϊν για το ζτοσ 2023 (αναλυτικά ςτοιχεία ανά ΕΡ)        

                    

ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΛΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΕΡ/ΡΕΡ *ΕΤΡΑ,ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ+  

 
    Ε.Σ.Ρ.Α 

2014-2020 

   
ΚΘΤΘ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟ

ΝΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α-ΚΑΚΘ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ 
ΡΕΛΟΡΟΝ

ΝΘΣΟΣ 
ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΜΕΡΕΑΑ ΕΡΑΝΕΚ 
ΜΕΤΑ.ΔΘΜ

ΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΥΡΟΣ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-

ΛΤΑΛΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΛΒΑΝΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
FYROM   

CO01 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

640,00 205,00 990,00 1.334,00 310,00 770,00 262,00 1.010,00 130,00 494,00 3.956,00 995,00 918,00   22.527,00   605 

 
120 

   

35.266,00 

CO02 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

470,00 141,00 390,00 1.123,00 290,00 390,00 230,00 280,00 75,00 424,00 1.540,00 225,00 786,00   13.124,00    

    

19.488,00 

CO03 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΧΨΘΦΛΘ ΥΟΘΡ 
ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

              50,00         100,00   10.650,00    

    

10.800,00 

CO04 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΟΑΠΒΑΡΣΩΡ ΠΘ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΧΨΘΦΛΘ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

  40,00 600,00 200,00 20,00 30,00 10,00 600,00     2.900,00 650,00 33,00       330 

 
 

120 

  
 

160 

 

5.693.00 

CO05 

ΑΦΛΚΠΣΧ ΡΕΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

170,00 24,00 51,00 96,00   100,00   80,00 40,00 70,00 50,00 32,00     1.967,00   275 

    

2.955,00 

CO06 

ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ 
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ 
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΧΨΘΦΛΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
(ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ) 
(ΣΧΛ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ) 

EUR 

                    309.278.876,00            

    

309.278.876,00 

CO07 

ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ 
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ 
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΧΨΘΦΛΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

EUR 

                                 

    

0,00 

CO08 

ΑΩΘΧΘ ΨΘΧ 
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ 
ΧΕ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ 

ΛΧΣΔΪΡΑΠΑ 
ΥΟΙΦΣΩΧ 
ΧΦΤΡΣΩ 
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ 

272,00 84,00 250,00 1.380,00 270,00 860,00 262,00 410,00 72,50 460,00 2.440,00 100,00 732,00   8.438,00    

    

16.030,50 

CO09 

ΑΩΘΧΘ ΨΣΩ 
ΑΡΑΠΕΡΣΠΕΡΣ
Ω ΑΦΛΚΠΣΩ 
ΕΥΛΧΞΕΨΕΩΡ ΧΕ 
ΕΡΛΧΧΩΣΠΕΡΕΧ 
ΨΣΥΣΚΕΧΛΕΧ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΦΩΧΛΞΘΧ 
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ 
ΞΑΛ ΥΣΟΣΩΧ 
ΕΟΘΧ 
ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ 

ΕΥΛΧΞΖΨΕΛΧ/ΖΨ
ΣΧ 

135.500,00 61.000,00 50.000,00 5.000,00 
100.000,0

0 
2.000,00 10.000,00 20.000,00 8.000,00 20.000,00 120.000,00 30.000,00     310.000,00   140.000 

 
 
 
 
 

28.500 

  
 
 
 
 

13.500 

 

1.053.500.00 

CO10 

ΥΦΣΧΚΕΨΑ 
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΑ ΠΕ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ 
ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΑ 

ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΆ 

                            3.500.000,00    

    

3.500.000,00 



 

 
79 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
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    Ε.Σ.Ρ.Α 

2014-2020 

   
ΚΘΤΘ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟ

ΝΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α-ΚΑΚΘ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ 
ΡΕΛΟΡΟΝ

ΝΘΣΟΣ 
ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΜΕΡΕΑΑ ΕΡΑΝΕΚ 
ΜΕΤΑ.ΔΘΜ

ΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΥΡΟΣ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-

ΛΤΑΛΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΛΒΑΝΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
FYROM   

ΔΛΞΨΩΑ ΠΕ 
ΨΑΧΩΨΘΨΑ 
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 30 
MBPS 

CO11 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ 
ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΩ
Ρ ΓΦΑΠΠΩΡ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 

                          95,50      

   
 
 

 

95,50 

CO11a 
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: 
ΔΕΔ-Π 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 
                          95,50      

    
95,50 

CO12 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ 
ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧ
ΠΕΡΩΡ Θ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡ
ΩΡ 
ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΩ
Ρ ΓΦΑΠΠΩΡ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 

              80,00         20,00 52,50      

    

152,50 

CO12a 
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: 
ΔΕΔ-Π 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 
              80,00         20,00 52,50      

    
152,50 

CO13 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ 
ΔΦΣΠΩΡ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 
15,00 4,00 6,00 36,40 6,70 30,00 5,00 14,00   18,50   28,00   206,30     8 

    
377.90 

CO13a 
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: 
ΔΕΔ-Π 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 
      1,40 6,70 30,00   7,00           206,30     8 

    
259,40 

CO14 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ 
ΑΡΑΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧ
ΠΕΡΩΡ Θ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡ
ΩΡ ΔΦΣΠΩΡ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 

80,00 22,00 10,00 11,00 40,00 50,00 25,00 7,00 13,00 15,00   32,00 30,00 19,00      

    

354,00 

CO14a 
ΕΞ ΨΩΡ ΣΥΣΛΩΡ: 
ΔΕΔ-Π 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 
            4,00           8,00 19,00      

    
31,00 

CO15 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ Θ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΩΡ 
ΓΦΑΠΠΩΡ ΨΦΑΠ 
ΞΑΛ ΠΕΨΦΣ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 

                    5,50     33,70      

    

39,20 

CO16 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ 
ΠΘΞΣΧ ΡΕΩΡ Θ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΩΡ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΥΟΩΨΩΡ ΣΔΩΡ 

ΧΛΟΛΤΠΕΨΦΑ 

                                 

    

0,00 

CO17 

ΥΦΣΧΚΕΨΘ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ 
ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 

ΨΤΡΣΛ/ΖΨΣΧ 

70.000,00   5.000,00     10.000,00   29.600,00       1.500,00   650.000,00 473.000,00    

 
 

3.000 

   

1.242.100,00 

CO18 

ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ 
ΑΥΣ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ 
ΥΑΦΣΧΘ ΡΕΦΣΩ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

30.000,00 3.400,00 15.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 14.130,00 38.000,00 65.000,00   85.000,00 13.000,00 36.000,00 714.163,00      

 
 

55.000,00 

  
 

50.000,00 

 

1.358.693,00 

CO19 

ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ 
ΑΥΣ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 

ΛΧΣΔΩΡΑΠΣ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ 

75.000,00 600,00 8.000,00   24.000,00   29.194,00       65.000,00   15.000,00 661.000,00      

   
 
 

24.000,00 

 

901.794,00 

CO20 

ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ 
ΑΥΣ 
ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞ
Α ΠΕΨΦΑ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

  12.000,00 60.000,00 80.000,00 25.000,00   80.000,00 14.500,00   3.000,00 385.000,00 20.000,00 103.976,00       747.000 

   
 
 

 
 

200.000 1.730.476.00 

CO21 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

  70.000,00 80.000,00   95.000,00     
100.000,0

0 
115.000,0

0 
    25.000,00 203.939,00        

   
11.500,00 

 
270.000,00 

970.439,00 
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ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΛΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΕΡ/ΡΕΡ *ΕΤΡΑ,ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ+  

 
    Ε.Σ.Ρ.Α 

2014-2020 

   
ΚΘΤΘ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟ

ΝΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α-ΚΑΚΘ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ 
ΡΕΛΟΡΟΝ

ΝΘΣΟΣ 
ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΜΕΡΕΑΑ ΕΡΑΝΕΚ 
ΜΕΤΑ.ΔΘΜ

ΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΥΡΟΣ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-

ΛΤΑΛΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΛΒΑΝΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
FYROM   

ΑΥΣ ΠΕΨΦΑ 
ΔΑΧΛΞΘΧ 
ΥΩΦΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ
Χ 

CO22 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ 
ΑΥΣΞΑΨΕΧΨΘΠΕ
ΡΣΩ ΕΔΑΦΣΩΧ 

ΕΞΨΑΦΛΑ 

                  1,30       34,41      

    

35,71 

CO23 

ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ 
ΣΛΞΣΨΣΥΩΡ ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΠΕ 
ΧΨΣΧΣ ΡΑ 
ΑΥΣΞΨΘΧΣΩΡ 
ΞΑΟΩΨΕΦΣ 
ΞΑΚΕΧΨΩΧ 
ΔΛΑΨΘΦΘΧΘΧ 

ΕΞΨΆΦΛΑ 

126.000,00 50.000,00 20.800,00 60.000,00 44.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00 75.000,00 47.489,00 16.000,00 57.000,00 250,00 48,54     356.000 

   
 
 

80.000,00 

 
 
 

50.000,00 
1.152.587,54 

CO24 

ΑΦΛΚΠΣΧ ΡΕΩΡ 
ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ ΧΕ 
ΣΡΨΣΨΘΨΕΧ ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ 

ΛΧΣΔΩΡΑΠΑ 
ΥΟΘΦΣΩΧ 
ΧΦΣΡΣΩ 

19,00   6,00         10,00 10,00     6,00     8.200,00    

    

8.251,00 

CO25 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΦΓΑΗΣΡΨΑΛ ΧΕ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΕΧ 
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΩΡ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ 

ΛΧΣΔΪΡΑΠΑ 
ΥΟΙΦΣΩΧ 
ΧΦΤΡΣΩ 

12,00 10,00   175,00 30,00   83,00   55,00 17,00     167,00   979,00    

   
 
 
 

 

1.528,00 

CO26 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΡΨΑΛ 
ΠΕ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΑ 
ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΑ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

225,00 40,00 15,00 400,00 16,00 300,00 55,00 80,00 10,00   250,00 40,00 32,00   640,00    

 
 

30,00 

   

2.133,00 

CO27 

ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ 
ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΡ 
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΧΨΘΦΛΘ ΧΨΣΡ 
ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ 
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ Θ 
ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

EUR 

        
2.000.000,

00 
3.500.000,0

0 
    

2.080.000
,00 

  30.000.000,00            

    

37.580.000,00 

CO28 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΓΛΑ 
ΡΑ ΕΛΧΑΓΣΩΡ 
ΥΦΣΝΣΡΨΑ ΡΕΑ 
ΧΨΘΡ ΑΓΣΦΑ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

      32,00     22,00   15,00       32,00        

    

101,00 

CO29 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ ΓΛΑ 
ΡΑ ΕΛΧΑΓΣΩΡ 
ΥΦΣΝΣΡΨΑ ΡΕΑ 
ΧΨΘΡ ΕΨΑΛΦΕΛΑ 

ΕΥΛΧΕΛΦΙΧΕΛΧ 

      80,00   250,00   40,00       30,00     1.261,00    

    

1.661,00 

CO30 

ΥΦΣΧΚΕΨΘ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ 
ΑΥΣ 
ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ 
ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

MW 

        3,00 15,00         5,50       150,00    

    

173,50 

CO31 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΩΡ 
ΠΕ ΞΑΟΩΨΕΦΘ 
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 

ΡΣΛΞΣΞΩΦΛΆ 

720,00 320,00 310,00       672,00   275,00 400,00 1.700,00 120,00 143,00   21.000,00    

    

25.660,00 

CO32 
ΠΕΛΩΧΘ ΨΘΧ 
ΕΨΘΧΛΑΧ 

KWH/ΖΨΣΧ 
8.600.000,00 70.000,00 9.500.000,00 

5.800.000,0
0 

2.200.000,
00 

3.500.000,0
0 

1.275.000,0
0 

5.550.000,
00 

1.039.350
,00 

4.008.888,89 435.000,00 
1.050.000,

00 
  49.069.000,00 4.950.000,00    

 
 

  
 

 
 

97.827.238,89 
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ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΛΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΕΡ/ΡΕΡ *ΕΤΡΑ,ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ+  

 
    Ε.Σ.Ρ.Α 

2014-2020 

   
ΚΘΤΘ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟ

ΝΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α-ΚΑΚΘ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ 
ΡΕΛΟΡΟΝ

ΝΘΣΟΣ 
ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΜΕΡΕΑΑ ΕΡΑΝΕΚ 
ΜΕΤΑ.ΔΘΜ

ΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΥΡΟΣ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-

ΛΤΑΛΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΛΒΑΝΛΑ 

 
ΕΛΛΑΔΑ-
FYROM   

ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ΥΦΩΨΣΓΕΡΣΩΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΩΡ 
ΔΘΠΣΧΛΩΡ 
ΞΨΘΦΛΩΡ 

       
        
500.000,00 

 
130.000,00 

 
150.000,00 

CO33 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΥΦΣΧΚΕΨΩΡ 
ΧΦΘΧΨΩΡ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΥΣΩ 
ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΛ ΧΕ 
ΕΩΦΩΘ ΔΛΞΨΩΑ 

ΧΦΘΧΨΕΧ 

            29.148,00           8.000,00   160.000,00    

    

197.148,00 

CO34 

ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ 
ΕΨΘΧΛΑ ΠΕΛΩΧΘ 
ΨΩΡ ΕΞΥΣΠΥΩΡ 
ΨΩΡ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ 

ΨΤΡΣΛ 
ΛΧΣΔΪΡΑΠΣΩ 
CO2 4.599,00 392,00 315,00 24.000,00 6.050,00 9.900,00 8.904,00 391,00 234,00 584,00 20.597,00 120,00 99,00 2.673,00 23.875,00    

   
 
 

 

102.733,00 

CO35 

ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ 
ΨΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ 
ΥΑΛΔΛΞΘΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ Θ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
ΥΣΩ 
ΕΡΛΧΧΩΣΡΨΑΛ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

1.860,00 1.210,00 2.400,00 2.150,00 2.000,00 4.000,00 1.500,00 2.000,00 1.200,00 540,00 2.950,00 1.600,00 1.200,00        

    

24.610,00 

CO36 

ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ 
ΑΥΣ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΕΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 
ΩΓΕΛΑΧ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

305.000,00 
183.000,0

0 
110.000,00 

1.200.000,0
0 

268.859,0
0 

250.000,00   
350.000,0

0 
116.930,0

0 
50.000,00 150.000,00 50.000,00 203.939,00       632.000 

    
 

1500 
3.239.228,00 

CO37 

ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΥΣΩ ΗΕΛ ΧΕ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΠΕ 
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ 
ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡ
ΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

ΦΩΧΛΞΆ 
ΥΦΤΧΩΥΑ 

      200.000,00 75.000,00     40.000,00     500.000,00   271.690,00        

    

1.086.690,00 

CO38 

ΑΡΣΛΧΨΣΛ ΧΩΦΣΛ 
ΥΣΩ 
ΔΘΠΛΣΩΦΓΣΩΡΨΑ
Λ Θ 
ΑΥΣΞΑΚΛΧΨΑΡΨΑ
Λ ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ 

ΨΕΨΦΑΓΩΡΛΞΆ 
ΠΖΨΦΑ 

40.900,00 1.000,00 1.500.000,00   
100.000,0

0 
  53.000,00 

180.000,0
0 

15.200,00 9.000,00 2.000.000,00 25.000,00   130.000,00      

    

4.054.100.00 

CO39 

ΔΘΠΣΧΛΑ Θ 
ΕΠΥΣΦΛΞΑ 
ΞΨΘΦΛΑ ΥΣΩ 
ΞΨΛΗΣΡΨΑΛ Θ 
ΑΡΑΞΑΛΡΛΗΣΡΨΑΛ 
ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ 

ΨΕΨΦΑΓΩΡΛΞΆ 
ΠΖΨΦΑ 

2.600,00               5.400,00 900,00              

    

8.900,00 

CO40 

ΞΑΨΣΛΞΛΕΧ ΥΣΩ 
ΑΥΣΞΑΚΛΧΨΑΡΨΑ
Λ ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ 

ΠΣΡΆΔΕΧ 
ΧΨΖΓΑΧΘΧ 

                                 

    

0,00 

                    
     

ΥΘΓΘ: ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ, ΒΑΧΕΛ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΩΡ ΕΥ-SFC2014 (ΥΛΡΑΞΕΧ 5), ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΧ 2014   
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΘΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚ
ΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΛΜΘ  
ΣΤΟΧΟ
Σ 

ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΘΣ
ΘΣ 

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟ
Σ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ. 

              

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝ
ΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟ
Υ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣ
Θ & ΔΛΑ 
ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜ
ΛΣΘ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘ
ΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤ
ΘΤΑ & 
ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛ
ΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ & 
ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝ
ΛΑ 

ΘΡΕΛ
ΟΣ 

ΚΕΣΣΑΛ
ΛΑ 

ΛΟΝΛ
Α 
ΝΘΣΛ
Α 

ΔΥΤΛΚ
Θ 
ΕΛΛΑΔ
Α 

ΣΤΕΕ
Α 
ΕΛΛΑΔ
Α 

ΑΤΤΛΚ
Θ 

ΡΕΛΟΡ/Σ
ΟΣ 

ΒΟΕΛ
Ο 
ΑΛΓΑΛ
Ο 

ΝΟΤΛ
Ο 
ΑΛΓΑΛ
Ο 

ΚΘΤ
Θ  

CO01 

ΑΝΕΓΟΛ, 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ 
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ 
ΑΝΕΓΩΝ 

8 
214.21
1 

ΑΛΚΜΟ
Σ 

8i 

Ρρόςβαςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ για 
αναηθτοφντεσ 
κζςθ εργαςίασ 
και οικονομικά 
μθ ενεργά 
άτομα, 
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων των 
μακροχρόνια 
ανζργων και 
των ατόμων που 
ζχουν αποκοπεί 
επί μακρόν από 
τθν αγορά 
εργαςίασ, μζςω 
επίςθσ τοπικϊν 
πρωτοβουλιϊν 
για τθν 
απαςχόλθςθ και 
υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ 
των 
εργαηομζνων 

149.307 0 0 0 0 0 0 0 320 1.000 0 0 0 0 300 0 
150.92
7 

8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ 
ςτθν αγορά 
εργαςίασ των 
νζων, 
ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται 
εκτόσ εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

24.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.152 

8iii 

Αυτοαπαςχόλθς
θ, 
επιχειρθματικότ
θτα & 
δθμιουργία 
επιχειριςεων 

0 0 0 700 
 

175 
 

142 210 0 0 0 140 100 60 0 1.527 

8iv 

Λςότθτα μεταξφ 
ανδρϊν και 
γυναικϊν ςε 
όλουσ τουσ 
τομείσ, μεταξφ 
άλλων όςον 
αφορά τθν 
πρόςβαςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ, 
τθν εξζλιξθ τθσ 
επαγγελματικισ 
ςταδιοδρομίασ, 
τθν ςυμφιλίωςθ 
τθσ 
επαγγελματικισ 

37.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.605 
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και τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ 
και τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ίςθσ αμοιβισ 
για ίςθ εργαςία. 

9 32.946 

9i 

Ενεργζσ 
πολιτικζσ 
ζνταξθσ με 
ςκοπό, μεταξφ 
άλλων, τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των 
ευκαιριϊν, τθσ 
ενεργοφ 
ςυμμετοχισ και 
τθσ βελτίωςθσ 
τθσ 
απαςχολθςιμότ
θτασ 

0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 2.800 
13.00
0 

600 700 0 1.200 19.100 

9v 

Ρροϊκθςθ τθσ 
Κοινωνικισ 
Οικονομίασ και 
τθσ Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότ
θτασ 

11.060 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.115 

9vi 

Στρατθγικζσ 
Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ με 
Ρρωτοβουλία  
Τοπικϊν 
Κοινοτιτων» 
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs) 

0 0 0 0 0 0 375 0 0 1.356 0 0 0 0 0 1.000 2.731 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO1 222.124 0 0 700 0 230 375 942 530 2.356 2.800 
13.00
0 

740 800 360 2.200 
247.15
7 

CO02 
ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ 
ΑΝΕΓΟΛ 

8 69.616 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

8i 

Ρρόςβαςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ για 
αναηθτοφντεσ 
κζςθ εργαςίασ 
και οικονομικά 
μθ ενεργά 
άτομα, 
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων των 
μακροχρόνια 
ανζργων και 
των ατόμων που 
ζχουν αποκοπεί 
επί μακρόν από 
τθν αγορά 
εργαςίασ, μζςω 
επίςθσ τοπικϊν 
πρωτοβουλιϊν 
για τθν 
απαςχόλθςθ και 
υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ 
των 
εργαηομζνων 

89.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.586 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO2 89.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.586 

CO05 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΛ, 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ
ΩΝ 

8 
180.88
2 

ΑΛΚΜΟ
Σ 

8iv 

Λςότθτα μεταξφ 
ανδρϊν και 
γυναικϊν ςε 
όλουσ τουσ 
τομείσ, μεταξφ 
άλλων όςον 
αφορά τθν 
πρόςβαςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ, 
τθν εξζλιξθ τθσ 
επαγγελματικισ 
ςταδιοδρομίασ, 
τθν ςυμφιλίωςθ 
τθσ 

87.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.747 
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επαγγελματικισ 
και τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ 
και τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ίςθσ αμοιβισ 
για ίςθ εργαςία. 

8v 

Ενίςχυςθ τθσ 
προςαρμοςτικό
τθτασ των 
επιχειριςεων 
και των 
επιχειρθματιϊν  

0 0 90.000 0 0 0 0 1.000 60 0 600 0 1.200 200 75 0 93.135 

9 800 9i 

Ενεργζσ 
πολιτικζσ 
ζνταξθσ με 
ςκοπό, μεταξφ 
άλλων, τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των 
ευκαιριϊν, τθσ 
ενεργοφ 
ςυμμετοχισ και 
τθσ βελτίωςθσ 
τθσ 
απαςχολθςιμότ
θτασ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ COO5 87.747 0 90.000 0 0 0 0 1.000 60 0 1.400 0 1.200 200 75 0 
181.68
2 

CO12 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΗΟΥΝΕ ΣΕ ΝΟΛΚΟΚΥΛΑ 
ΑΝΕΓΩΝ 

9 33.000 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

9iv 

Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε 
οικονομικά 
προςιτζσ, 
βιϊςιμεσ και 
υψθλισ 
ποιότθτασ 
υπθρεςίεσ 

0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 15.000 5.000 0 0 33.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO12 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 15.000 5.000 0 0 33.000 

CO15 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ 
ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ, 
ΜΕΛΟΝΟΤΘΤΕΣ (π.χ. 
ΡΕΛΚΩ/ΝΕΣ 
ΚΟΛΝΟΤΘΤΕΣ ROMA 
ΚΛΡ.) 

9 29.651 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

9ii 

Κοινωνικοοικον
ομικι 
ενςωμάτωςθ 
περικωριοποιθμ
ζνων 
κοινοτιτων (π.χ. 
ομά) 

0 0 0 1.200       7.000 0 0 2.250 350 1.850 800 5.500 750 2.500 400 240 22.840 

9iii 

Καταπολζμθςθ 
κάκε μορφισ 
διακρίςεων και 
τθν προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ 
των ευκαιριϊν 

    6500     211      100 6811 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO15 0 0 0 1.200 13.500 0 0 2.250 350 2.061 800 5.500 750 2500 400 340 29.651 

CO16 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΡΘΛΑ  

9 9.629 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

9iii 

Καταπολζμθςθ 
κάκε μορφισ 
διακρίςεων και 
τθν προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ 
των ευκαιριϊν 

0 0 0 0 1.000 0 530 0 450 739 0 5.500 300 400 520 190 9.629 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO16 0 0 0 0 1.000 0 530 0 450 739 0 5.500 300 400 520 190 9.629 

CO17 
ΑΛΛΑ 
ΜΕΛΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ 
ΑΤΟΜΑ 

9 78.224 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

9i 

Ενεργζσ 
πολιτικζσ 
ζνταξθσ με 
ςκοπό, μεταξφ 
άλλων, τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των 
ευκαιριϊν, τθσ 
ενεργοφ 
ςυμμετοχισ και 
τθσ βελτίωςθσ 
τθσ 

0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 6.857 0 7.000 0 280 0 0 16.737 
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απαςχολθςιμότ
θτασ 

9iii 

Καταπολζμθςθ 
κάκε μορφισ 
διακρίςεων και 
τθν προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ 
των ευκαιριϊν 

0 0 0 0 0 0 59 0 0 106 800 3.345 1.700 2.000 0 0 8.010 

9iv 

Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε 
οικονομικά 
προςιτζσ, 
βιϊςιμεσ και 
υψθλισ 
ποιότθτασ 
υπθρεςίεσ 

0 0 0 5.000 0 12.857 0 2.500 0 0 0 6.940 10.000 
11.00
0 

0 0 48.297 

9v 

Ρροϊκθςθ τθσ 
Κοινωνικισ 
Οικονομίασ και 
τθσ Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότ
θτασ 

0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 2.350 130 0 0 3.680 

9vi 

Στρατθγικζσ 
Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ με 
Ρρωτοβουλία  
Τοπικϊν 
Κοινοτιτων» 
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO17 0 0 0 7.600 0 12.857 59 3.700 0 6.963 800 
17.28
5 

15.550 
13.41
0 

0 0 78.224 

CO20 

ΑΛΚΜΟΣ ΕΓΩΝ 
ΡΛΘΩΣ 'Θ ΜΕΛΚΩΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΚΕΝΤΩΝ ΑΡΟ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥΣ 
ΕΤΑΛΟΥΣ  
Ι ΜΚΟ  

8 85 

ΑΛΚΜΟ
Σ 

8vii 

Ενδυνάμωςθ 
των κεςμϊν τθσ 
αγοράσ 
εργαςίασ 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 

9 20 9vi 

Στρατθγικζσ 
Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ με 
Ρρωτοβουλία  
Τοπικϊν 
Κοινοτιτων» 
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 

11 15 11i 

Ενίςχυςθ τθσ 
κεςμικισ 
ικανότθτασ και 
τθσ 
αποτελεςματικό
τθτασ των 
δθμόςιων 
διοικιςεων και 
των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν που 
ςυνδζονται με 
τθν υλοποίθςθ 
του ΕΤΡΑ και 
προσ ςτιριξθ 
ενεργειϊν όςον 
αφορά τθ 
κεςμικι 
ικανότθτα και 
τθν 
αποτελεςματικό
τθτα τθσ 
δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO20 85 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 120 

CO22 

ΑΛΚΜΟΣ ΕΓΩΝ ΡΟΥ 
ΑΦΟΟΥΝ ΔΘΜΟΣΛΕΣ 
ΔΛΟΛΚΘΣΕΛΣ Ι 
ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 
ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ, 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ Ι 
ΤΟΡΛΚΟ ΕΡΛΡΕΔΟ 

11 30 
ΑΛΚΜΟ
Σ 

11i 

Ενίςχυςθ τθσ 
κεςμικισ 
ικανότθτασ και 
τθσ 
αποτελεςματικό
τθτασ των 
δθμόςιων 
διοικιςεων και 

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
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των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν που 
ςυνδζονται με 
τθν υλοποίθςθ 
του ΕΤΡΑ και 
προσ ςτιριξθ 
ενεργειϊν όςον 
αφορά τθ 
κεςμικι 
ικανότθτα και 
τθν 
αποτελεςματικό
τθτα τθσ 
δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO22 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

CO23 

ΑΛΚΜΟΣ 
ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΜΕΝΩΝ 
ΡΟΛΦ ΜΛΚΩΝ, 
ΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΕΣΑΛΩΝ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (Plus: 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ)  

8 2.970 

ΑΛΚΜΟ
Σ 

8iii 

Αυτοαπαςχόλθς
θ, 
επιχειρθματικότ
θτα & 
δθμιουργία 
επιχειριςεων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 

8v 

Ενίςχυςθ τθσ 
προςαρμοςτικό
τθτασ των 
επιχειριςεων 
και των 
επιχειρθματιϊν  

0 0 1.501 0 225 0 51 0 10 163 0 290 350 40 0 220 2.850 

9 1.762 

9i 

Ενεργζσ 
πολιτικζσ 
ζνταξθσ με 
ςκοπό, μεταξφ 
άλλων, τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των 
ευκαιριϊν, τθσ 
ενεργοφ 
ςυμμετοχισ και 
τθσ βελτίωςθσ 
τθσ 
απαςχολθςιμότ
θτασ 

0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 210 

9v 

Ρροϊκθςθ τθσ 
Κοινωνικισ 
Οικονομίασ και 
τθσ Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότ
θτασ 

497 0 0 0 40 8 0 185 20 138 50 265 250 30 69 0 1.552 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΝΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΕΚΟΩΝ CO23 497 0 1.501 0 265 8 51 395 30 301 170 555 600 70 69 220 4.732 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΜΑΤΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

8 466.840   
                 

9 161.153   
                 

11 45   
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚΟ
Σ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ
Σ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟΣ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ. 

            

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝΟ

Υ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ

Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΘΡΕΛΟ
Σ 

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α 

ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΑΤΤΛΚ
Θ 

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ 

ΒΟΕΛ
Ο 

ΑΛΓΑΛΟ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛ

Ο 

ΚΘΤ
Θ  

CR01 
(ΡΑΝ) 

ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΡΟΥ ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ 
ΤΘΝ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΡΑΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ των 
νζων, ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO1 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CRO2 
(ΡΑΝ) 

ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΡΟΣΦΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ, 
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ, ΜΑΚΘΤΕΛΑ 
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ, 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ. 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ των 
νζων, ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO2 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CRO3 
(ΕΚΤ) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΑΡΟΚΤΟΥΝ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(1) 

ΑΛΚΜΟΣ 

8 

8i 

Ρρόςβαςθ των 
ανζργων ςτθν 
απαςχόλθςθ, με 
ζμφαςθ ςε 
μακροχρόνια 
ανζργουσ, γυναίκεσ 
και ανζργουσ 30 ζωσ 
44 ετϊν 

650 0 0 0 0 0 0 0 126 450 0 0 0 0 180 0 1.406 

8v 

Ρροςαρμογι των 
επιχειριςεων και των 
εργαηόμενων τουσ ςτισ 
νζεσ αναπτυξιακζσ 
απαιτιςεισ, 
ειδικότερα των 
επιχειριςεων που 
διακζτουν τα 
ηθτοφμενα 
χαρακτθριςτικά του 
νζου αναπτυξιακοφ 
υποδείγματοσ τθσ 
χϊρασ 

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7)  

8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ των 
νζων, ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO3  Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CRO3 
(ΡΑΝ) 

ΑΝΕΓΟΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ/ΚΑΤΑΤΛΣΘ 'Θ 
ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ 
ΕΞΕΛΔΛΕΚΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΣΥΜΡ/ΝΘΣ 
ΤΘΣ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ.  

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7)  

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ των 
νζων, ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO3 (ΡΑΝ) Ø 0 60 0 0 0 0 0 126 450 0 0 0 0 180 0 Ø 

CR04 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ
Σ ΤΘΣ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(2) 

ΑΛΚΜΟΣ 8 8iii 

Αυτοαπαςχόλθςθ, 
επιχειρθματικότθτα & 
δθμιουργία 
επιχειριςεων 

0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 54 0 243 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CRO4  0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 54 0 243 

CR04 
(ΡΑΝ) 

ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ ΤΘΝ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7)  

  8ii 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 

93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93% 
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚΟ
Σ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ
Σ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟΣ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ. 

            

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝΟ

Υ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ

Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΘΡΕΛΟ
Σ 

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α 

ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΑΤΤΛΚ
Θ 

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ 

ΒΟΕΛ
Ο 

ΑΛΓΑΛΟ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛ

Ο 

ΚΘΤ
Θ  

ΡΑΝ βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR04 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CR05 

ΜΕΛΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΡΟΥ 
ΔΑΣΤΘΛΟΡΟΛΟΥΝΤΑΛ ΣΕ 
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΡΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ/ΚΑΤΑΤΛΣΘ 
ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ 
ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΣΥΜΡΕ/ΝΘΣ ΤΘΣ 
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(3) 

ΑΛΚΜΟΣ 9 

9ii 

Κοινωνικοοικονομικι 
ενςωμάτωςθ 
περικωριοποιθμζνων 
κοινοτιτων (π.χ. 
ομά) 

0 0 0 0 0 0 97 2.025 0 550 80 0 150 0 80 0 2.982 

9iii 

Καταπολζμθςθ κάκε 
μορφισ διακρίςεων 
και τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των 
ευκαιριϊν 

0 0 0 0 0 0 0 0 79 105 80 0 0 0 125 0 389 

9iv 

Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε 
οικονομικά προςιτζσ, 
βιϊςιμεσ και υψθλισ 
ποιότθτασ υπθρεςίεσ 

0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 810 0 1.470 

9vi 

Στρατθγικζσ Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ με 
Ρρωτοβουλία  
Τοπικϊν Κοινοτιτων» 
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs) 

0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05 0 0 0 0 0 0 97 2.025 769 655 160 0 150 0 1.015 0 4.871 

CR05 
(ΡΑΝ) 

ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΟΣΦΟΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ, 
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘΣ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ, ΜΕΚΘΤΕΛΑΣ 
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ, 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ  

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7)  

8 8ii 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 
βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 97 2.025 769 655 160 0 150 0 1.015 0 Ø 

CR06 
(ΡΑΝ) 

ΜΑΚΟΧΟΝΛΑ ΑΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ / ΚΑΤΑΤΛΣΘ 
'Θ ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ 
ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ (4) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7)  

8 8ii 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 
βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR06 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CR07 
(ΡΑΝ) 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ 
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΟΛ ΟΡΟΛΟΛ 
ΟΛΟΚΛΘΩΝΟΥΝ ΤΘΝ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΡΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΡΑΝ  

ΡΟΣΟΣΤΟ  8 8ii 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 
βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR07 (ΡΑΝ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR08 
(ΡΑΝ) 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ 
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΟΛ ΟΡΟΛΟΛ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΟΣΦΟΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ, 
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘΣ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ, ΜΑΚΘΤΕΛΑΣ 
'Θ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(5) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 8 8ii 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 
βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR08 (ΡΑΝ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR09 
(ΡΑΝ) 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΘ ΕΝΕΓΟΛ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 8 8ii 
Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚΟ
Σ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ
Σ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟ
Σ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΡΕΝΔ/Κ
Θ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟΣ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛ
Ο Ε.Ρ. 

            

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝΟ

Υ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣ
Θ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΣΛΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤ

Α & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ
Α & ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛ

Α 

ΘΡΕΛΟ
Σ 

ΚΕΣΣΑΛΛ
Α 

ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛ

Α 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔ

Α 

ΑΤΤΛΚ
Θ 

ΡΕΛΟΡ/ΣΟ
Σ 

ΒΟΕΛ
Ο 

ΑΛΓΑΛΟ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛ

Ο 

ΚΘΤ
Θ  

ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 'Θ 
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΡΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ / ΚΑΤΑΤΛΣΘ 
ΡΟΥ ΑΡΟΚΤΟΥΝ 
ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 'Θ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΣΥΜΡΕ/ΝΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ 
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ, 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘ ΛΘΞΘ 
ΤΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(6) 

ςυμπεριλαμβανομζνθ
σ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ & 
βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων των νζων 
ζωσ 29 ετϊν (ΕΚΤ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR09 (ΡΑΝ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
          

        

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (Λ):  
 
1. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR03 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ 
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
2. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR04 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ 
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
3. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR05 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ 
ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

          
          

        
          

          
        

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (ΡΑΝ) (ΛΛ) - ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΡΑΝ ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΚΟΛΝΘ ΣΤΟΧΟΚΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΘΛΛΚΛΑΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 15 - 24 & 25 - 29 ΕΤΩΝ:  
 
4 & 5 & 6: ΟΛ ΕΝ ΛΟΓΩ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑΣ ΔΕΛΚΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΡΑΝ 
 
7. CRO1: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 85% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 93% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ 
ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR02: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 52% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ 
ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR03 (ΕΚΤ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 55% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 65% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR03 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 44% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CRO4: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 85% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 93% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ 
ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR05: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 52% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ 
ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR06 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 31% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 44% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
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ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟΣ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛΟ 
Ε.Ρ. 

            

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

& ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

& ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ ΡΕΛΟΡ/ΣΟΣ 
ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΘΤΘ 
 

CR06 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ, 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ 
ΤΘΣ ΑΥΤΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ, 
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ 
ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(1) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 

8i 

Ρρόςβαςθ των 
ανζργων ςτθν 
απαςχόλθςθ, με 
ζμφαςθ ςε 
μακροχρόνια 
ανζργουσ, γυναίκεσ 
και ανζργουσ 30 
ζωσ 44 ετϊν 

40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 

8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ 
ςτθν αγορά 
εργαςίασ των νζων, 
ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 

ΑΛΚΜΟΣ 

8iii 

Αυτοαπαςχόλθςθ, 
επιχειρθματικότθτα 
& δθμιουργία 
επιχειριςεων 

0 0 0 0 0 158 0 128 0 0 0 0 126 0 0 0 412 

9 9vi 

Στρατθγικζσ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ 
με Ρρωτοβουλία  
Τοπικϊν 
Κοινοτιτων» 
(ΤΑΡΤΚ – CLLDs) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 490 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR06 Ø 0 0 0 0 158 0 128 0 490 0 0 126 0 0 0 Ø 

CR07 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ 
ΒΕΛΤΛΩΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ 
ΑΡΠ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(2) 

ΑΛΚΜΟΣ 
 
& 
 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 
(ΕΡΑΝ) 

8 8v 

Ρροςαρμογι των 
επιχειριςεων και 
των εργαηόμενων 
τουσ ςτισ νζεσ 
αναπτυξιακζσ 
απαιτιςεισ, 
ειδικότερα των 
επιχειριςεων που 
διακζτουν τα 
ηθτοφμενα 
χαρακτθριςτικά 
του νζου 
αναπτυξιακοφ 
υποδείγματοσ τθσ 
χϊρασ 

0 0 25% 0 0 0 0 750 60 0 0 0 900 0 75 0 1.785 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR07 0 0 Ø 0 0 0 0 750 60 0 0 0 900 0 75 0 1.785 

CR09 

ΜΕΛΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΕΣΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ 
ΤΘΣ ΑΥΤΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ, 
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ 
ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(3)  

ΑΛΚΜΟΣ 9 9v 

Αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 
κοινωνικά 
ευπακϊν ομάδων, 
τόςο με τθν ζναρξθ 
επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, 
όςο και με κάλυψθ 
κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε 
κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ 

0 0 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 900 300 0 0 1.896 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR09 0 0 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 900 300 0 0 1.896 

CR10 
(ΡΑΝ) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ, ΣΕ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΡΟΥ 
ΟΔΘΓΟΥΝ ΣΕ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟ ΡΟΣΟΝ, 
ΜΑΚΘΤΕΛΑ 'Θ ΡΑΚΤΛΚΘ 
ΑΣΚΘΣΘ ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) 
ΜΘΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(4) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ 
ςτθν αγορά 
εργαςίασ των νζων, 
ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR10 (ΡΑΝ) Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CR11 
(ΡΑΝ) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΕΓΑΗΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) 
ΜΘΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ 
ςτθν αγορά 
εργαςίασ των νζων, 
ειδικότερα για 

26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26% 



 

 
91 

ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΛΧ/ΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ ΕΚΤ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ 2014 - 2020 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΚΩΔΛΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΚΩΔΛΚΟΣ) 

ΕΡΕΝΔ/ΚΘ 
ΡΟΤ/ΤΑ 
(ΤΛΤΛΟΣ) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ  
ΣΥΝΟΛΟ 
Ε.Ρ. 

            

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
& ΔΛΑ ΒΛΟΥ 
ΜΑΚΘΣΘ 

ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

& ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

& ΚΑΚΘ 

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

ΘΡΕΛΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
ΛΟΝΛΑ 
ΝΘΣΛΑ 

ΔΥΤΛΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΤΤΛΚΘ ΡΕΛΟΡ/ΣΟΣ 
ΒΟΕΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΝΟΤΛΟ 
ΑΛΓΑΛΟ 

ΚΘΤΘ 
 

(5) αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR11 (ΡΑΝ)  Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

CR12 
(ΡΑΝ) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΥ 
ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΛ 
ΕΝΤΟΣ ΕΞΛ (6) ΜΘΝΩΝ 
ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΟΥΣ 
(6) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
(7) 

8 8ii 

Βιϊςιμθ ζνταξθ 
ςτθν αγορά 
εργαςίασ των νζων, 
ειδικότερα για 
αυτοφσ που 
βρίςκονται εκτόσ 
εργαςίασ, 
εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθσ. 

10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CR12 (ΡΑΝ)  Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø 

          
          

        
          

          
        

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (Λ)  
 
1. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR06 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
2. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR07 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
3. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR09 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
4. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR10 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
5. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR11 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 
6. Θ ΑΧΛΚΘ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΕΛΚΤΘ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CR12 ΘΤΑΝ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΚΘΚΕ. ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΚΑΛ ΟΛ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΟΡΣ. 

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

  
          

        

          
          

        
          

          
        

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ (ΛΛ) - ΣΘΜΕΛΩΝΕΤΑΛ ΟΤΛ ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΡΑΝ, CR10, CR11 & CR12, ΑΦΟΟΥΝ ΣΕ ΚΟΛΝΘ 
ΣΤΟΧΟΚΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΘΛΛΚΛΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 15 - 24 & 25 - 29 ΕΤΩΝ::  
 
7. CRO6: ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 32% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 40% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ 
ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR07 (ΕΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 14% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 25% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR10 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 18% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 28% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR11 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 23% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 26% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
    CR12 (ΡΑΝ): ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ 9% &  ΤΛΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 10% - ΥΡΟΔΘΛΩΝΕΛ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΤΘΣ ΚΕΤΛΚΘΣ 
ΕΡΛΔΛΩΚΟΜΕΝΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 8 -  Στατιςτικι επικφρωςθ - αξιολόγθςθ των πθγϊν των δεικτϊν αποτελζςματοσ ςε επίπεδο κεματικοφ ςτόχου 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 -  ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ, ΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 

ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2002 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΧΕ ΖΦΕΩΡΑ, 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ 
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ (ΕΨΑΞ) 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ, 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΣΠΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ   ΤΧΛ ΩΧ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ 
ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ: 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ, ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΣΠΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ, ΕΟΧΨΑΨ 
ΑΡΑΓΞΘ ΣΦΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΑΦΠΣΔΛΣΩ ΦΣΦΕΑ 
ΓΛΑ ΨΘ ΧΩΟΟΣΓΘ ΞΑΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΩΡ 
ΥΦΩΨΣΓΕΡΩΡ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ. ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΗΕΨΑΛ ΣΨΛ Θ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΣΠΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΥΣΩ 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΨΣ ΥΕΔΛΣ 9 ΥΦΣΨΕΛΡΕΨΑΛ ΡΑ 
ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΚΕΛ ΠΕ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΑΥΣ ΨΣ ΕΥ 
ΥΔΠ 2014-2020 ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΑΣΡΑ 
ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 3.  

T2202 ΛΔΛΩΨΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ ΕΨΑ ΧΕ 
ΧΧΕΧΘ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ 
ΑΕΥ 

ΕΩΧΧΑΑΥ   ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ   ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ Θ ΕΩΧΧΑ ΔΕΡ ΑΥΣΨΕΟΕΛ ΥΘΓΘ ΥΦΩΨOΓΕΡΩΡ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ.  ΕΜΡΑΛ Θ ΓΕΡΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ-ΕΚΡΛΞΣ 
ΞΕΡΨΦΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

T2402 ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ 
ΓΛΑ ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘ 
(ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΩ ΑΕΥ) 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ Θ / ΞΑΛ 
ΓΓΕΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4201 ΔΑΥΑΡΘ Ε&Α ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΨΣΩ ΑΕΥ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ/ ΓΓΕΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1012 ΔΑΥΑΡΕΧ Ε&Α ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΩ ΑΕΥ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ/EUROSTAT 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΣΧΛ    
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 

ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ1302 ΔΑΥΑΡΘ Ε&Α ΨΣΩ ΨΣΠΕΑ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 
ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
-ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1402 ΔΑΥΑΡΘ Ε&Α ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΨΣΩ ΑΕΥ 

EUROSTAT, RIS3 THESSALY   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1605 ΔΑΥΑΡΘ Ε&Α ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 
ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
- ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1804 ΔΑΥΑΡΕΧ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΓΛΑ ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 
(% ΕΥΛ ΨΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΩ 
ΑΕΥ) 

EUROSTAT   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2201 ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ ΕΨΑ 
ΧΕ ΧΧΕΧΘ ΠΕ ΨΣ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΑΕΥ 

ΕΟΧΨΑΨ - ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ -ΓΓΕΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΣΛ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ΑΥΣΨΕΟΣΩΡ ΥΘΓΘ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ? 

Ψ2603 ΔΑΥΑΡΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΓΛΑ Ε&Α (ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ 
ΑΕΥ ΨΘΧ ΥΛΡ) 

ΓΓΕΨ - ΕΞΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2802 ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ 
ΓΛΑ ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ Θ / ΞΑΛ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΔΕΡ ΑΥΣΨΕΟΕΛ 
ΥΘΓΘ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 

ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΩ ΑΕΥ) 

ΓΓΕΨ THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ3101 ΛΔΛΩΨΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΧΕ ΕΨΑΞ ΧΕ 
ΧΧΕΧΘ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ 
ΑΕΥ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3211 ΔΑΥΑΡΘ Ε&Α ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΨΣΩ ΑΕΥ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ/ ΓΓΕΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3535 ΔΑΥΑΡΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΓΛΑ Ε&Α (ΩΧ ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ 
ΑΕΥ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ) 

EUROSTAT   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2401 ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΥΣΩ 
ΧΩΠΠΕΨΕΧΣΩΡ ΧΕ ΕΚΡΛΞΑ Θ/ 
ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΘ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΑ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ 

ΓΓΕΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3293 ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΑΧΧΣΟΣΩΡΨΑΛ ΠΕ 
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘ ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ 
ΑΡΑΥΨΩΘ 

ΩΥΣ ΕΞΥΣΡΘΧΘ RIS 
ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟΧΨΑΨ, ΕΒΕΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ       

T2601 ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ 
ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΓΓΕΨ - ΕΞΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 

ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1803 ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΩΡ 
ΨΩΡ ΦΣΦΕΩΡ 
ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ / 
ΓΓΕΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3501 ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ ΓΓΕΨ-ΕΞΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4224 ΠΕΧΣΧ ΣΦΣΧ ΑΡΑΦΣΦΩΡ 
ΑΡΑ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΕΟΟΘΡΩΡ 
ΕΦΕΩΡΘΨΩΡ (ΔΕΛΞΨΘΧ 
ΑΥΘΧΘΧΘΧ) 

ΓΓΕΨ, ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1309 ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ 
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑ ΖΨΣΧ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ. / 
ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ 
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
(WEBOFSCIENCE Θ SCOPUS) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2801 ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΨΣΠΕΛΧ ΞΑΛ 
ΞΟΑΔΣΛ ΥΣΩ ΑΡΑΥΨΩΧΧΣΡΨΑΛ 
ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΓΓΕΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4223 ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΑΨΕΡΨΩΡ (PCT 
PATENTS) 

ΣΒΛ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 

ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ1013 ΞΩΟΛΣΠΕΡΣΧ ΠΕΧΣΧ 
ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 
ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΞΑΚΕ ΕΛΔΣΩΧ ΥΣΩ 
ΧΩΡΑΦΚΘΞΑΡ ΠΕΨΑΩ 
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΩΡ 
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΞΑΛ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΑΡΑ ΨΦΛΕΨΛΑ. 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ RIS3 / 
ΕΦΕΩΡΑ ΧΨΣΩΧ ΕΟΞΕ 
ΑΕΛ/ΨΕΛ/ΕΞ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1401 ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΨΣΠΕΛΧ ΞΑΛ 
ΞΟΑΔΣΛ ΥΣΩ  
ΑΡΑΥΨΩΧΧΣΡΨΑΛ ΧΨΘΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ  (ΕΞΨ), RIS3 
THESSALY. 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΥΦΣΨΕΛΡΕΨΑΛ ΑΥΣ ΔΑ ΑΟΟΑΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 
ΔΕΛΞΨΘ(ΣΦΛΧΠΣΧ, ΕΨΣΧ ΒΑΧΘΧ, ΨΛΠΕΧ ΒΑΧΘΧ ΞΑΛ 
ΧΨΣΧΣΩ). ΩΧ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ ΨΣ  ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ (ΕΞΨ) 

T1604 ΠΕΧΣΧ ΕΨΘΧΛΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΧΩΠΠΕΨΣΧΩΡ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΩΡ 
ΦΣΦΕΩΡ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΑ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΘ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ 
Ε&ΨΑ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ    ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΑΥΤ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΛΑΦΑΛΡΕΨΑΛ ΤΨΛ 
ΥΦΩΨΣΓΕΡΘΧ ΥΘΓΘ ΕΜΡΑΛ ΨΣ ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 
*ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΣΦΕΩΡ ΕΟΧΧ+ 

T2001 ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 
ΥΣΩ 
ΑΥΑΧΧΣΟΕΛΨΑΛ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ 
ΨΘΧ 
ΖΦΕΩΡΑΧ, ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ (ΕΨΑΞ) 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ, 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΣΠΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ   ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ: 
ΑΝΑΓΚΘ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΦΟΡΕΑ 
ΓΙΑ ΣΘ ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ 
ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗΕΣΑΙ ΟΣΙ Θ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΟΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣΑΙ ΣΟ ΠΕΔΙΟ 9 ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ 
ΔΘΜΙΟΤΡΓΘΘΕΙ ΜΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠ 
ΠΔΜ 2014-2020 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 3.  

*Για το ΚΧ1 ζχουν υποβλθκεί ςυμπλθρωματικά ςχόλια τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 -  ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ, ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΤΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T1304 ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΠΣΛΦΑΗΣΡΨΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΞΑΨΑ 
ΠΘΞΣΧ ΨΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ 
ΑΛΑΧ (ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΛ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΠΕ 10+ 
ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΧΕ ΣΟΣΩΧ 
ΨΣΩΧ ΞΟΑΔΣΩΧ ΥΟΘΡ 
ΧΦΘΠΑΨΣΥΛΧΨΩΨΛΞΣΩ) 

EUROSTAT – ICT 
ENTERPRISES SURVEY 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ,ΥΘΓΘ: ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα 
ΨΥΕ ςε Επιχειριςεισ 

T2003 ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΦΘΧΨΩΡ 
ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΩΡ 
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

EUROSTAT,ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΨΘΦΛΑΞΘ 
ΑΨΗΕΡΨΑ (DIGITAL LOCAL 
AGENTA) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΧΧΣΟΛΣ ΕΩΔ ΕΥ ΨΧ/Επιτελικι Δομι ΨΥΕ: 
ΕΧΕΛ ΥΦΣΨΑΚΕΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά 
πρόςωπα που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με 
δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ΞΑΛ 
ΥΘΓΘ:ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Ροικοκυριά 

T2403 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΨΥΕ 

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΩΡ ΠΠΕ 
ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΡΑΛ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά 
πρόςωπα που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με 
δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ΠΕ 
ΥΘΓΘ 
ΕΟΧΨΑΨ - Υεριφερειακοί Εκνικοί Οογαριαςμοί 
(Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κατά Ξλάδο - 
κλάδοσ "Λ") 

Ψ1606 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΨΥΕ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΕΥ ΨΧ Θ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΨΕΛΡΕΨΑΛ ΩΧ : ΕΟΧΨΑΨ - Υεριφερειακοί Εκνικοί 
Οογαριαςμοί (Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κατά 
Ξλάδο - κλάδοσ "Λ") 

Ψ2803 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΨΥΕ 

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΩΡ ΠΠΕ 
ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ , ΥΦΩΨΣΓΕΡΘΧ ΥΘΓΘ 
ΕΜΡΑΛ: 
ΕΟΧΨΑΨ - Υεριφερειακοί Εκνικοί Οογαριαςμοί 
(Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κατά Ξλάδο - 
κλάδοσ "Λ") 

Ψ3102 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΨΥΕ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ, ΥΘΓΘ:  
ΕΟΧΨΑΨ - Υεριφερειακοί Εκνικοί Οογαριαςμοί 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

(Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κατά Ξλάδο - 
κλάδοσ "Λ") 

Ψ1303 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΨΥΕ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2405 ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ 
ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΥΕ ΑΥΣ 
ΔΘΠΣΧΛΣΩΧ ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΩΡ ΠΠΕ 
ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ     ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

T4206 ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΩΡ ΧΨΑΚΕΦΩΡ 
ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΩΡ ΧΩΡΔΕΧΕΩΡ 
ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ >=100MBPS 

DIGITAL SCOREBOARD ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  - ΑΥΤ ΔΛΕΦΕΩΡΘΧΘ ΕΩΧΧΑ-ΕΟΧΨΑΨ ΔΛΑΦΑΛΡΕΨΑΛ ΤΨΛ 
ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ ΑΛΣΥΛΧΨΑ ΠΛΞΦΣΔΕΔΣΠΕΡΑ 
ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ.ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΑΛΨΘΠΑ 
ΧΦΘΧΨΘ (ΕΑΧ? ) ΔΛΕΩΦΩΡΧΘΧ ΔΕΛΓΠΑΨΣΧ 
 - Ψο επίπεδο ανάλυςθσ που παρζχεται από τθν 
πρωτογενι πθγι δεν επιτρζπει το διαχωριςμό ανά 
τφπο περιφζρειασ.  
ΔΕΛΞΨΘΧ ΧΕ ΧΕ ΧΧΕΔΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ.  

T4226 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΟΩΨΘΧ ΨΩΡ 
ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΩΡ ΧΩΡΔΕΧΕΩΡ 
ΕΥΣΠΕΡΘΧ ΓΕΡΛΑΧ 

DIGITAL SCOREBOARD ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI        -ΑΥΤ ΔΛΕΦΕΩΡΘΧΘ ΕΩΧΧΑ ΠΕ ΕΟΧΨΑΨ ΔΛΑΦΑΛΡΕΨΑΛ 
ΤΨΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ ΑΛΣΥΛΧΨΑ 
ΠΛΞΦΣΔΕΔΣΠΕΡΑ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ.ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΑΛΨΘΠΑ ΧΦΘΧΨΘ ΓΛΑ 
ΔΛΕΩΦΩΡΧΘ ΔΕΛΓΠΑΨΣΧ 
 -ΔΕΛΞΨΘΧ ΧΕ ΧΧΕΔΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ. 
ΑΥΣ ΕΩΔ ΔΛΑΦΑΛΡΕΨΑΛ ΣΨΛ ΚΑ ΕΧΕΛ ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣ 
100% ΞΑΛ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΑ 

T4601 ΑΦΛΚΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ ΨΩΡ 
ΣΥΣΛΩΡ Θ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΗΕΨΑΛ ΠΕ ΨΘ 
ΧΦΘΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΨΥΕ 

ΩΔΠΘΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

T4602 ΑΦΛΚΠΣΧ ΠΘΨΦΩΩΡ 
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΥΣΩ 
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΣΩΡ 

ΩΔΠΘΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ     ΠΕ ΒΑΧΘ ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ ΔΑ ΨΧ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΡΑ 
ΕΥΛΒΕΒΑΛΩΚΕΛ ΕΆΡ Σ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΕΛΨΑΛ 
ΑΥΤ ΕΦΕΩΡΑ . ΕΧΕΛ ΥΦΣΨΑΚΕΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

T4603 ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ 
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΥΣΩ 
ΥΑΦΕΧΣΡΨΑΛ ΧΨΣΩΧ 
ΥΣΟΛΨΕΧ 

ΩΔΠΘΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΧΣΟΛΑ ΔΑ ΨΧ: Ο δείκτθσ αυτόσ (Basic public services 
for citizens, which are fully available online ) δεν 
μετριζται πλζον από το 2010 και ζπειτα. Προτείνεται 
να αντικαταςτακεί από τον "Individuals interacting 
online with public authorities, last 12 months"  

T4640 ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΣΟΛΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΧΣΩΡ 
ΥΦΣΧΩΥΣΥΣΛΘΠΕΡΘ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣ ΕΡΛΑΛΣ 
ΧΘΠΕΛΣ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΨΩΡ 
ΥΣΟΛΨΩΡ 

ΩΔΠΘΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1014 ΦΩΧΛΞΑ ΥΦΣΧΩΥΑ ΥΣΩ 
ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΣΩΡ 
ΕΥΛΓΦΑΠΠΛΞΑ ΠΕ 
ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΑΦΧΕΧ ΞΑΨΑ 
ΨΣΩΧ ΨΕΟΕΩΨΑΛΣΩΧ 12 
ΠΘΡΕΧ. 

EUROSTAT ICT      
HOUSEHOLDS SURVEY 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΕΩΔ ΕΥ ΨΧ/Επιτελικι 
Δομι ΨΥΕ: ΥΘΓΘ:ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε 
Ροικοκυριά 

Ψ1305 ΑΦΛΚΠΣΧ ΛΔΛΩΨΩΡ ΥΣΩ 
ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΣΩΡ 
ΕΥΛΓΦΑΠΠΛΞΑ (ONLINE) ΠΕ 
ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΑΦΧΕΧ 

EUROSTAT – ICT 
HOUSEHOLD SURVEYS 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1403 ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΕΧ ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 
ΨΥΕ ΑΥΣ ΔΘΠΣΧΛΣΩΧ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ. 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ / 
Δ/ΡΧΘ ΘΟ.ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΡΑΛ ΧΧΣΟΛΣ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΠΘ ΠΕΨΦΘΧΘ-ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1607 ΣΨΑ ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ 
ΑΥΣΠΑΞΦΩΧΠΕΡΘΧ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ 
ΑΦΧΘ 

NAI ΡΑΛ      - ΡΑ ΑΥΣΧΑΦΘΡΛΧΚΕΛ ΕΑΡ ΥΦΣΞΕΛΨΑΛ ΓΛΑ ΔΕΛΞΨΘ 
ΕΞΦΣΘΧ (ΒΟ ΣΦΛΧΠΣ ΔΕΟΨΛΣΩ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ+ 
 - ΧΧΣΟΛΣ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΕΟΟΕΛΨΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ-
ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

Ψ1805 ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΕΥΕΡΔΩΧΑΡ ΧΕ ΨΥΕ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΤΧΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΧΧΣΟΛΣ ΔΑ ΨΧ: 
Δεν ταιριάηει με το 
www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/EpendyseisTP
E_May2013.pdf Εκεί αναφζρει 36.1. Υροκειται για 
ζρευνα που ΔΕΡ επαναλαμβάνεται και ςυνεπϊσ δεν 
είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκεί ςε δείκτθ 
αποτελζςματοσ 

 
ΕΧΕΛ ΥΦΣΨΑΧΚΕΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ ΨΣΡ ΔΕΛΞΨΘ: 
Επιχειριςεισ που μοιράηονται θλεκτρονικά 
πλθροφορίεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ 
(ποςοςτό επί των επιχειριςεων με 10+ 
εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν 
χρθματοπιςτωτικοφ) 
ΥΘΓΘ:ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Επιχειριςεισ 

Ψ1806 ΧΦΘΧΨΕΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 
ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ 
ΔΘΠΣΧΛΣΩ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΡΑΛ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά 
πρόςωπα που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με 
δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, 
ΥΘΓΘ ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Ροικοκυριά 

Ψ2203 ΞΩΞΟΣΧ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΠΕΧΩ 
ΨΥΕ 

ΕΟΧΨΑΨ - ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ: 
Είναι εςφαλμζνθ θ περιγραφι. Υρόκειται για τθν 
"Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ αξία ΨΥΕ". 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PA
GE-themes?p_param=A0703 και 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BU
CKET/A0703/PressReleases/A0703_SEL45_DT_AN_0
0_2011_01_P_GR.pdf 
Χθμείωςθ ότι αφορά και ςε εταιρίεσ επικοινωνίασ 
(broadcasting) *ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΩΡ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΩΡ+ 

Ψ2204 ΧΦΘΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ 
ΔΛΑΚΕΧΛΠΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΥΧΨΕ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΣ ΓΛΑ ΨΘ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΩΚΠΛΧΘ. 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 

  ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΧΧΣΟΛΣ ΔΑ ΨΧ Υθγι: 
http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/eGove
rnment%20services%20in%20GR_use%20and%20sati
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

sfaction.pdf . Δεν υπάρχει ςυςτθματικι επανάλθψθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι 
δεν καταγράφεται θ ακριβισ διατφπωςθ του 
ερωτιματοσ αλλά και θ εξαιρετικά μεγάλθ διαςπορά 
των ποςοςτϊν από περιφζρεια ςε περιφζρεια...  
ΓΛΑ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά πρόςωπα που 
αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με δθμόςιεσ αρχζσ 
κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ΠΕ ΥΘΓΘ ΕΟΧΨΑΨ - 
Ζρευνα ΨΥΕ ςε Ροικοκυριά 

Ψ2724 ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΔΛΕΚΕΧΑΡ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΓΛΑ 
ΨΥΕ 

ΞΨΥ ΑΕ ΞΑΛ ΥΛΡ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΧΧΣΟΛΑ ΔΑ ΨΧ: 
www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/EpendyseisTP
E_May2013.pdf  
Υροκειται για ζρευνα που ΔΕΡ επαναλαμβάνεται και 
ςυνεπϊσ δεν είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκεί ςε 
δείκτθ αποτελζςματοσ 
ΕΧΕΛ ΥΦΣΨΑΚΕΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ ΨΣ ΔΕΛΞΨΘ 
Επιχειριςεισ που μοιράηονται θλεκτρονικά 
πλθροφορίεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ 
(ποςοςτό επί των επιχειριςεων με 10+ 
εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν 
χρθματοπιςτωτικοφ) 
ΠΕ ΥΘΓΘ ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Επιχειριςεισ 

Ψ2725 ΥΣΟΛΨΕΧ ΥΣΩ 
ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΡ ΨΣ 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ ΓΛΑ ΥΦΣΧΒΑΧΘ 
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

EUROSTAT - ICT 
HOUSEHOLD SURVEYS 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ NUTS1 ΞΑΛ ΤΧΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 
ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά 
πρόςωπα που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με 
δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ΠΕ 
ΥΘΓΘ 
ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Ροικοκυριά 

Ψ2804 ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ 
ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΥΕ ΑΥΣ 
ΔΘΠΣΧΛΣΩΧ ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ   ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ:Σ δείκτθσ αυτόσ (Basic 
public services for citizens, which are fully available 
online ) δεν μετριζται πλεόν από το 2010 και ζπειτα. 
Υροτείνεται να αντικαταςτακεί 

Ψ3103 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ, ΕΥΛ ΨΣΩ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣΩ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ 
ΘΟΛΞΛΑΧ 16-74 ΕΨΩΡ 

ΕΟΧΨΑΨ, ΩΥΕΦΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 
(ΞΦΘΨΘ, ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ, 
ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ: 
ΥΦΣΨΕΛΡΕΨΑΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ ΨΣΡ Φυςικά 
πρόςωπα που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με 
δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ΠΕ 
ΥΘΓΘ:ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Ροικοκυριά 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION 

PLAN 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 
ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 

ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 
ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 

SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
ΥΡΑΧΕΛ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR FICHE 

ΑΡΟ ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
;  ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ3221 ΥΣΧΣΧΨΣ ΠΠΕ ΥΣΩ 
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΥΣΛΣΩΡΨΑΛ 
ΠΕΧΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

ΞΨΥ-
INFOGRAPHICS.(HTTP:\\ICT
EVAL.KTPAE.GR/STATS/DELI
VERY/) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΡΑΛ ΧΧΣΟΛΣ ΔΑ ΨΧ: ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Υοςοςτό ΠΠΕ 
που πραγματοποιοφν θλεκτρονικζσ πωλιςεισ, ΠΕ 
ΥΘΓΘ ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε Επιχειριςεισ 
Ψο επίπεδο ανάλυςθσ που παρζχεται από τθν 
πρωτογενι πθγι δεν επιτρζπει το διαχωριςμό ανά 
τφπο περιφζρειασ 

Ψ3222 ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΠΕΡΣΧ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΑΥΣ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ 
ΨΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

ΣΑΧΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA 
ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  - ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΡΑ ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΧΚΕΛ ΓΛΑΨΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ 
ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΞΑΨΘΓΣΦΛΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΩΧ ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ 
- ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ ΔΑ ΨΧ ΓΛΑ ΕΟΟΕΛΨΘ ΧΧΕΨΛΞΘΧ 
ΕΦΕΩΡΑΧ. ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΡΑ ΕΥΛΒΕΒΑΛΩΚΕΛ ΑΥΤ ΔΑ 

Ψ3503 ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΣΩ 
ΔΛΑΚΕΨΣΩΡ 
ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΓΛΑ ΨΥΕ 

ΞΨΥ/ΕΦΕΩΡΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ ΕΧΕΛ 
ΥΦΣΨΑΚΕΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕ Φυςικά πρόςωπα 
που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με δθμόςιεσ αρχζσ 
κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ΥΘΓΘ: ΕΟΧΨΑΨ - 
Ζρευνα ΨΥΕ ςε Επιχειριςεισ 

Ψ3504 ΥΣΟΛΨΕΧ ΥΣΩ 
ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΡ ΨΣ 
ΔΛΑΔΩΞΨΛΣ ΓΛΑ ΥΦΣΧΒΑΧΘ 
ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΕΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

EUROSTAT-ICT 
HOSEHOLD SURVEYS 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ 

 Ψ4205 ΩΛΣΚΕΨΘΧΘ ΨΥΕ ΑΥΣ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

DIGITAL SCOREBOARD   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
THN ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ  -ΠΕ ΒΑΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΨΧ. Ζχει 
υποβλθκεί πρόταςθ αλλαγισ τθσ περιγραφισ του 
Δείκτθ ωσ εξισ: "Υοςοςτό ΠΠΕ που 
πραγματοποιοφν θλεκτρονικζσ πωλιςεισ", κακϊσ 
επίςθσ και τθσ πθγισ: ΕΟΧΨΑΨ - Ζρευνα ΨΥΕ ςε 
Επιχειριςεισ / Eurostat - ICT Enterprises survey 
"isoc_ec_eseln2" 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 - ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΜΛΚΟΜΕΣΑΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2004 ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΣΩΧ 
ΨΣΠΕΛΧ ΕΩΥΡΘΧ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ, 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΣΠΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ       

T2005 ΕΑΓΩΓΕΧ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΟΧΨΑΨ, ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ 
ΕΑΓΩΓΕΩΡ ΒΣΦΕΛΣΩ 
ΕΟΟΑΔΑΧ (ΧΕΒΕ), 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΣΠΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2206 ΥΣΧΣΧΨΣ ΡΕΩΡ 
ΞΑΛΡΣΨΣΠΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΩΡ ΡΕΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

COMMUNITY INNOVATION 
SURVEY ΓΓΕΨ /ONGOING 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ      - ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΡΑ ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΧΚΕΛ ΕΆΡ Θ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 
ΕΥ ΑΦΣΦΑ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΔΣ 2014-2020 ΞΑΛ ΕΆΡ ΚΑ 
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ ΧΩΟΟΣΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 
 - ΑΥΤ ΨΘΡ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΘΧ ΠΕΔΚΣΔΣΩ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΔΛΑΦΑΛΡΕΨΑΛ ΤΨΛ ΧΨΘΡ ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣ 
ΥΦΣΧΠΕΨΦΩΡΨΑΛ ΠΣΡΣ ΣΛ ΡΕΕΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦ. ΑΥΤ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΨΩΡ 
ΕΔΕΨ.*ΕΞΦΣΘ+ 

T2407 ΑΛΑ ΕΑΓΩΓΩΡ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ, ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2408 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ ΧΨΣΩΧ ΞΟΑΔΣΩΧ ΩΨΘΟΘΧ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ , 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ , ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2409 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ 

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΩΡ ΠΠΕ 
ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ   ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ      -ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣΧΑΦΘΡΛΧΘ ΨΘΧ ΥΘΓΘΧ.ΕΟΧΨΑΨ; 

T4212 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ (ΑΥΑ) ΨΩΡ 9 
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΨΣΠΕΩΡ ΨΘΧ 
ΧΩΦΑΧ 

ΕΟ.ΧΨΑΨ.   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4214 ΕΑΓΩΓΕΧ ΕΟΟΘΡΛΞΩΡ ΕΟ.ΧΨΑΨ.   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΧΨΣΩΧ 9 
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ ΨΘΧ 
ΧΩΦΑΧ 

ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ1015 ΥΣΧΣΧΨΣ START-UPS/ΡΕΩΡ 
ΕΨΑΛΦΕΛΩΡ ΧΨΣΩΧ 
ΕΡΛΧΧΩΣΠΕΡΣΩΧ ΞΟΑΔΣΩΧ 
ΥΦΣΧ ΨΣ ΧΩΡΣΟΣ ΡΕΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ. 

ΓΕΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΞΣ 
ΠΘΨΦΩΣ (Γ.Ε.ΠΘ.) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1016 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1017 ΑΛΑ ΕΑΓΩΓΩΡ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ     ΩΧ ΥΘΓΘ ΧΨΘΡ ΠΕΚΣΔΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ 
Σ ΧΕΒΕ 

Ψ1035 ΥΟΘΚΣΧ ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΩΡ 
ΑΟΟΣΔΑΥΩΡ ΨΣΩΦΛΧΨΩΡ ΧΕ 
ΕΡΣΔΣΧΕΛΑ. 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1306 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ (ΑΥΑ ) 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 
ΑΦΧΘ - ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ ΞΑΨΑ 
ΞΟΑΔΣ (A10) - NACE REV.2 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1308 ΕΑΓΩΓΕΧ (ΕΞΨΣΧ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΕΛΔΩΡ) 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 
ΑΦΧΘ / ΧΕΒΕ - "ΕΨΘΧΛΑ 
ΖΞΚΕΧΘ ΕΑΓΩΓΕΧ 
ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 
ΑΡΑ ΞΟΑΔΣ, ΧΕ ΕΩΦΩ" 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1311 ΑΡΑΟΣΓΛΑ START-UPS / ΡΕΩΡ 
ΕΨΑΛΦΕΛΩΡ ΕΡΨΑΧΕΩΧ 
ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΧΨΣΩΧ ΕΡΛΧΧΩΣΠΕΡΣΩΧ 
ΞΟΑΔΣΩΧ ΥΦΣΧ ΧΩΡΣΟΣ 

ΓΕΠΘ - ΓΕΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΞΣ 
ΠΘΨΦΩΣ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΡΕΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

Ψ1406 ΑΥΑ ΧΕ ΞΟΑΔΣΩΧ ΩΨΘΟΘΧ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΟΧΨΑΨ, RIS3 THESSALY   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  - Θ ΔΑ ΥΦΣΨΕΛΡΕΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΨΘΡ 
ΥΑΦΣΧΘ ΞΣΛΡΘΧ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 
ΑΥΤ ΕΟΧΨΑΨ.  
 - ΕΑΡ ΥΦΣΞΕΛΨΑΛ ΓΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩΧ ΒΑΧΕΛ 
ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΕΟΧΨΑΨ ΑΟΟΑ ΞΑΛ ΥΑΦΑΔΣΧΩΡ ΨΘΧ 
RIS3, Θ ΞΑΨΘΓΣΦΛΣΥΣΛΘΧΘ ΑΦΣΦΑ ΧΕ ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ 
ΥΘΓΩΡ 

Ψ1407 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  - Θ ΔΑ ΥΦΣΨΕΛΡΕΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΨΘΡ 
ΥΑΦΣΧΘ ΞΣΛΡΘΧ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 
ΑΥΤ ΕΟΧΨΑΨ.  

Ψ1408 ΑΛΑ ΕΑΓΩΓΩΡ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1608 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΥΣΩ 
ΑΡΕΥΨΩΑΡ ΞΑΛΡΣΨΣΠΑ 
ΥΦΣΛΣΡΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ 

ΓΓΕΨ, ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 

ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1609 ΕΑΓΩΓΕΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 
ΘΥΕΛΦΣΩ 

ΛNTRASTAT,ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΥΦΣΨΑΧΘ ΔΑ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΓΛΑ 
ΔΛΕΦΕΩΡΘΧΘ ΔΛΑΚΕΧΛΠΣΨΘΨΑΧ-ΔΘΠΣΧΛΣΥΣΛΘΧΘΧ  
ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΕΟΧΨΑΨ ΧΕ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ1610 ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΑΓΛΣΩ 
ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 

EUROSTAT   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ ΩΧ 
ΥΘΓΘ Θ ΕΟΧΨΑΨ 

Ψ1807 ΞΩΞΟΣΧ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ 
ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΕΩΥΡΘΧ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ 

ΕΟΧΨΑΨ (ΠΘΨΦΩΣ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΑΦΣΦΑ ΧΕ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΤ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ *ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΥΦΣΧΚΕΨΣ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣ ΔΑ+; 

Ψ1808 ΠΕΟΘ ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΩΡ 
ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΩΡ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΕΟΟΑΔΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ1809 ΑΛΑ ΕΑΓΩΓΩΡ ΨΩΡ ΠΠΕ 
ΧΨΣΩΧ 
ΨΣΠΕΛΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ 
ΕΩΥΡΘΧ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΑΦΣΦΑ ΧΕ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΤ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ *ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΥΦΣΧΚΕΨΣ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣ ΔΑ+; 

Ψ2207 ΑΩΘΧΘ ΕΑΓΩΓΩΡ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2208 ΑΩΘΧΘ ΑΥΑ ΧΨΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ 
ΨΣΩ RIS 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΑΦΣΦΑ ΧΕ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΤ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ *ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΥΦΣΧΚΕΨΣ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣ ΔΑ+; 

Ψ2607 ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΥΑΓΛΣΩ 
ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ ΧΕ ΨΣΠΕΛΧ ΨΘΧ 
ΕΩΥΡΘΧ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ 

EUROSTAT   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΑΦΣΦΑ ΧΕ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΤ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ *ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΥΦΣΧΚΕΨΣ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣ ΔΑ+; 

Ψ2726 ΑΦΛΚΠΣΧ ΠΠΕ ΥΣΩ 
ΩΥΣΧΨΘΦΛΗΣΡΨΑΛ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΩΡ 
ΧΨΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ  

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΕΧΥΑ 
2007-2013 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ Θ ΥΘΓΘ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ ΧΨΣΡ ΦΣΦΕΑ 
ΥΑΦΣΧΘΧ ΥΦΩΨΣΓΕΡΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ ΞΑΛ ΤΧΛ ΧΨΘΡ ΥΘΓΘ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΨΘΧ ΨΛΠΘΧ ΒΑΧΘΧ 

Ψ2806 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ ΧΨΣΩΧ ΞΟΑΔΣΩΧ ΩΨΘΟΘΧ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ 

1) ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 2) 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΔΛΕΩΞΦΛΡΘΧΘ ΑΥΤ ΔΑ:ΑΦΣΦΑ ΧΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ RIS3; 

Ψ2808 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ 

1) ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 2) 
ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2809 ΑΛΑ ΕΑΓΩΓΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 1) ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 2) 
ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ3104 ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 
ΑΦΧΛΞΩΡ ΧΨΑΔΛΩΡ (ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΡΕΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΩΡ ΧΨΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΨΣΩ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ 
ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ) 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΣ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ 
ΛΣΒΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3105 ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ ΞΩΞΟΣΩ 
ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ ΩΨΘΟΘΧ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ ΧΨΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΨΣΩ ΑΕΥ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3231 ΑΩΘΧΘ ΨΣΩ ΑΦΛΚΠΣΩ ΨΩΡ 
ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΩΨΘΟΘΧ 
ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ ΧΕ 
CLUSTER - ΚΕΦΠΣΞΣΛΨΛΔΕΧ 

WWW.CLUSTEROBSERVATO
RY.ORG 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3232 ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΧΨΛΧ ΠΠΕ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ (Β’ΓΕΡΘ ΞΑΛ Γ’ 
ΓΕΡΘ ΨΣΠΕΑ) 

ΕΟΧΨΑΨ, ΖΦΕΩΡΑ ΕΦΓΑΨΛΞΣΩ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ     

Ψ3233 ΠΕΨΑΒΣΟΘ ΨΘΧ ΑΛΑ ΨΩΡ 
ΕΑΓΩΓΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΞΑΛ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

ΕΟΧΨΑΨ, ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΕΧ 
ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3505 ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ 
ΑΛΑ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΧΕ ΨΣΠΕΛΧ 
ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΕΩΥΡΘΧ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ 

EUROSTAT   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕUROSTAT 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3506 ΕΑΓΩΓΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ4207 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΛΡΣΨΣΠΩΡ ΠΠΕ 
ΕΥΛ ΨΣΩ ΧΩΡΣΟΣΩ 

COMMUNITY INNOVATION 
SURVEY, ΓΓΕΨ ΕΞΨ, 
INNOVATION SCOREBOARD, 

ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΕΥΛΒΕΒΑΛΩΧΘ ΠΕ ΔΑ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/ΕΧ
ΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACTION PLAN ΓΛΑ ΨΛΠΕΧ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

*Για το ΚΧ3 ζχουν υποβλθκεί ςυμπλθρωματικά ςχόλια τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 - ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΜΕΤΑΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΜΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΧΑΜΘΛΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΔΛΟΞΕΛΔΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΚΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΛΣ   

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2007 ΥΣΧΣΧΨΣ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ 
ΑΘΧ ΧΨΛΧ ΕΞΥΣΠΥΕΧ 
ΔΛΣΕΛΔΛΣΩ ΨΣΩ ΑΡΚΦΑΞΑ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

ΩΥΕΞΑ, ΞΑΥΕ, ΕΚΡΛΞΣ 
ΞΕΡΨΦΣ ΖΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΞΕΨΑ) / 
ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΧΘΠΛΞΩΡ 
ΔΛΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΩΡ ΥΣΦΩΡ 
(ΛΔΕΥ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2415 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ - ΞΑΥΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ   ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

T4228 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ *ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ)+ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 
 
ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ ΔΑ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ: 
''Ζχει ηθτθκεί από DG Regio αλλαγι του δείκτθ  
Ψ4228 «Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ», 
ϊςτε να αποτυπϊνεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ 
(πρωτογενισ ι τελικι, πριν και μετά) αντί τθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Σ δείκτθσ ελζγχεται από 
ΩΥΕΡ.'' 

T4432 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ1511 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1613 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ1815 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ2823 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

1) ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 2) 
ΞΑΥΕ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ3106 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ, ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΆΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ - 
ΕΚΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ1513 ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΥΘΓΘ:ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

T4433 ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ 

ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1614 ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ  ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΥΘΓΘ:ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

Ψ2728 ΠΕΛΩΧΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΩΧ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ 
ΨΩΡ ΧΨΣΧΩΡ ΨΩΡ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΧΕΧ) 

ΚΑ ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΚΕΛ 
ΣΦΛΗΣΡΨΛΑ ΑΥΣ ΕΩΧΧΑΑΥ 

ΡΑΛ ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ   ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΥΘΓΘ:ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

 

Θ ΣΦΚΘ ΔΛΑΨΩΥΩΧΘ ΕΛΡΑΛ: ‘’ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ  ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ’’ 

Ψ3515 ΠΕΛΩΧΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΩΧ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ 
ΨΩΡ 
ΧΨΣΧΩΡ ΨΩΡ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΧΕΧ) 

ΕΩΧΑΑΥ ΡΑΛ ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΥΘΓΘ:ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

 

Θ ΣΦΚΘ ΔΛΑΨΩΥΩΧΘ ΕΛΡΑΛ: ‘’ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ  ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ’’ 

T2210 ΧΦΣΡΣΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΕΩΡ ΧΨΑ 
ΑΧΨΛΞΑ ΞΕΡΨΦΑ 

ΖΦΕΩΡΕΧ - ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΕΧ 
ΠΕΟΕΨΕΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4428 ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΠΕ 
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ 
ΑΥΣ ΠΕΧΑ ΧΨΑΚΕΦΘΧ 
ΨΦΣΧΛΑΧ 

ΧΦΘΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΕΟΧΨΑΨ, 
ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4430 ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΠΕΛΩΧΘ ΨΩΡ ΕΞΥΣΠΥΩΡ 
ΨΩΡ ΑΕΦΛΩΡ ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ 
ΑΥΣ ΕΦΓΑ ΠΕΨΦΣ 

ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T4431 ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ΕΥΛΒΑΨΩΡ 
ΟΕΩΦΣΦΕΛΩΡ 

ΧΦΘΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΕΟΧΨΑΨ, 
ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1018 ΛΧΣΔΩΡΑΠΣ ΥΑΦΑΓΣΠΕΡΣ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΑΥΣ ΓΕΩΚΕΦΠΛΑ 

ΦΑΕ / ΞΑΥΕ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1321 ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ ΣΟΣΩΧ ΨΣΩΧ 
ΨΣΠΕΛΧ, ΥΟΘΡ ΨΣΩ ΨΣΠΕΑ 
ΨΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

ΩΥΕΞΑ, ΖΞΚΕΧΘ ΆΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ. 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ  ΒΑΧΕΛ 
ΥΟΘΚΩΧΠΛΑΞΘΧ 
ΒΑΦΩΨΘΨΑΧ ΥΞΠ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1322 ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΥΦΩΨΣΓΕΡΣΩΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΛΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ 

ΩΥΕΞΑ, ΖΞΚΕΧΘ ΆΦΚΦΣΩ 7 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ. 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΒΑΧΕΛ 
ΥΟΘΚΩΧΠΛΑΞΘΧ 
ΒΑΦΩΨΘΨΑΧ ΥΞΠ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1816 ΠΕΧΘ ΠΘΡΛΑΛΑ ΧΦΘΧΘ 
ΒΛΩΧΛΠΩΡ 
ΑΧΨΛΞΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΕΟΟΑΔΑΧ/ ΕΔΑ ΥΔΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1814 ΠΕΦΛΔΛΣ ΨΩΡ ΑΥΕ ΧΨΘΡ 
ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΨΕΟΛΞΘ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ ΖΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ 
ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΥΕ (ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 
ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 22 ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2009/28/EC) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

T4215 ΠΕΦΛΔΛΣ ΨΩΡ ΑΥΕ ΧΨΘΡ 
ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΨΕΟΛΞΘ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ *ΖΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ 
ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΥΕ (ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 
ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 22 ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2009/28/EC)] 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1036 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ 
ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ 
ΔΘΠΣΧΛΑ ΞΨΛΦΛΑ 

ΩΥΕΞΑ / ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ 
ΖΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ (EKETA) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2006 ΥΣΧΣΧΨΣ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 
ΔΘΠΣΧΛΩΡ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΧΨΘΡ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ, ΞΑΥΕ, ΕΚΡΛΞΣ 
ΞΕΡΨΦΣ ΖΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΞΕΨΑ) / 
ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΧΘΠΛΞΩΡ 
ΔΛΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΩΡ ΥΣΦΩΡ 
(ΛΔΕΥ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2209 ΠΕΛΩΧΘ ΕΞΥΣΠΥΩΡ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ (ΑΦΣΦΑ 
ΔΘΠΣΧΛΑ & ΛΔΛΩΨΛΞΑ ΞΨΛΦΛΑ) 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2727 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΑ ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΞΨΛΦΛΑ 

ΩΥΕΞΑ, ΕΦΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΕΟΧΨΑΨ 

Ψ2729 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ 
ΞΑΨΣΛΞΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ, ΕΦΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΕΟΧΨΑΨ 

Ψ3244 ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 
ΞΨΛΦΛΩΡ ΠΕ ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ 
ΨΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ 
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑΧ ΞΑΨΑ ΔΩΣ 
ΒΑΚΠΛΔΕΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΣΥΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ Θ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΧΕ :Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 
ΣΥΧ και Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

Ψ3507 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΑ ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΞΨΛΦΛΑ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ Θ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΧΕ : ΕΟΧΨΑΨ-ΩΥΕΞΑ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ3508 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΥΦΩΨΣΓΕΡΣΩΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ 
ΞΑΨΣΛΞΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΧΕ : ΕΟΧΨΑΨ/ΩΥΕΞΑ  
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣΧ ΥΘΓΩΡ 

Ψ3241 ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΩΘΧΘΧ 
ΨΘΧ ΨΕΟΛΞΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΘ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΞΑΛ ΨΣΡ 
ΨΦΛΨΣΓΕΡΘ ΨΣΠΕΑ 

ΕΟΧΨΑΨ 
(HTTP://WWW.STATISTICS.
GR/PORTAL/PAGE/PORTAL/
ESYE/PAGETHEMES?P_PAR
AM=A0301) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3242 ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΣΡ ΣΛΞΛΧΨΛΞΣ 
ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ 

ΕΟΧΨΑΨ 
(HTTP://WWW.STATISTICS.
GR/PORTAL/PAGE/PORTAL/
ESYE/PAGETHEMES?P_PAR
AM=A0301) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3243 ΕΓΞΑΨΕΧΨΘΠΕΡΘ ΛΧΧΩΧ 
ΧΘΚΩΑ 

ΟΑΓΘΕ ΑΕ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΔΛΕΩΞΦΛΡΘΧΘ ΑΥΤ ΔΑ ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ, 
ΞΑΚΩΧ Θ ΥΘΓΘ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΗΕΨΑΛ 
ΑΧΑΦΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 

Ψ3107 ΑΦΛΚΠΣΧ ΨΩΡ ΔΛΥΟΩΠΑΨΩΡ 
ΕΩΦΑΧΛΨΕΧΡΛΑΧ - ΥΑΨΕΡΨΕΧ 
(PATENTS) 

EUROSTAT. ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ, 
ΔΛΕΦΕΩΡΩΡΨΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΨΣΩ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΛΔΛΣΞΨΘΧΛΑΧ ΓΛΑ ΥΑΨΕΡΨΕΧ 
ΧΩΡΣΟΛΞΑ ΧΨΘΡ ΞΦΘΨΘ ΞΑΛ 
ΕΛΔΛΞΑ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 - ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΚΛΛΜΑΤΛΚΘ ΑΛΛΑΓΘ, ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ2730 ΖΞΨΑΧΘ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΛΧ 
ΣΥΣΛΕΧ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ Θ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΨΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΥΟΘΠΠΩΦΩΡ 
ΞΑΛ Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΠΕΨΦΩΡ 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2007/60/ΕΞ 

ΩΥΕΞΑ. ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ  ΓΛΡΕΨΑΛ ΑΡΑΦΣΦΑ ΓΛΑ ΕΑΕΨΕΛΧ ΞΩΞΟΣΩΧ 
ΑΡΑΡΕΩΧΘΧ ΨΩΡ ΕΞΨΛΠΘΧΕΩΡ ΞΛΡΔΩΡΩΡ 

Ψ3509 ΖΞΨΑΧΘ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΛΧ 
ΣΥΣΛΕΧ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ Θ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΨΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΥΟΘΠΠΩΦΩΡ 
2007/60/ΕΞ 

ΩΥΕΞΑ / ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4434 ΖΞΨΑΧΘ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΛΧ 
ΣΥΣΛΕΧ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ Θ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΨΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΥΟΘΠΠΩΦΩΡ 
ΞΑΛ Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΠΕΨΦΩΡ 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2007/60/ΕΞ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ 
ΥΦΣΞΑΨΑΦΞΨΛΞΘ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ 
ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΥΟΘΠΠΩΦΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1616 ΖΞΨΑΧΘ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΛΧ 
ΣΥΣΛΕΧ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ Θ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΨΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΥΟΘΠΠΩΦΩΡ 
ΞΑΛ Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΠΕΨΦΩΡ 
ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2007/60/ΕΞ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4433 ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ 

ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2008 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΟΩΨΘΧ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΠΕ 
ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞΘ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ, 
ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI OXI ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ ΕΥΛΧΘΠΑΛΡΕΨΑΛ 
Ανάγκθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ - 
επεξεργαςίασ των ςτοιχείων των περιοχϊν που 
αντιμετωπίηουν κίνδυνο πλθμμυρϊν.  
Ανάγκθ οριςτικοποίθςθσ του αρμόδιου φορζα  για 
τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των πρωτογενϊν 
ςτοιχείων.   

T2211 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ   ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΕΥΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΞΑΛ ΕΥΕΞΨΑΧΘ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΧΕ 
ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ  ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

T2258 ΖΞΨΑΧΘ ΑΥΕΛΟΣΩΠΕΡΩΡ ΑΥΣ 
ΥΟΘΠΠΩΦΕΧ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΨΘΧ 
ΥΧΨΕ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2007/60/ΕΞ 
ΥΦΣΞΑΨΑΦΞΨΛΞΘ 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΛΡΔΩΡΩΡ 
ΥΟΘΠΠΩΦΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2417 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΥΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΠΕΨΦΑ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ, ΕΡΑΡΨΛ 
ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΕΡΛΑΛΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΕΛΞΨΩΡ ΩΧ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ: 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ 
Υελοποννιςου (Διευκφνςεισ Ωδάτων και Δαςϊν) 

Ψ1034 ΠΕΧΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 
ΗΘΠΛΩΡ ΑΥΣ ΥΟΘΠΠΩΦΕΧ 
ΑΡΑ ΥΟΘΠΠΩΦΛΞΣ ΓΕΓΣΡΣΧ 
2014 - 2023 

ΧΧΕΔΛΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΥΟΘΠΠΩΦΩΡ ΟΕΞΑΡΘΧ 
ΑΥΣΦΦΣΘΧ ΖΒΦΣΩ / ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ: 
Κα απαιτθκεί διαδικαςία ςυλλογισ & επεξεργαςίασ 
οικονομικϊν ςτοιχείων πλθμμυρϊν. 

Ψ1323 ΧΩΡΣΟΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ 
ΣΛΞΛΧΠΩΡ ΥΣΩ ΞΑΟΩΥΨΣΡΨΑΛ 
ΑΥΣ ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

ΕΟΧΨΑΨ / ΩΥΕΞΑ - ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1514 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΥΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΠΕΨΦΑ ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ, ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΛΧ 
ΔΑΧΩΡ/ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1817 ΕΨΘΧΛΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΥΟΘΠΠΩΦΛΞΩΡ 
ΧΩΠΒΑΡΨΩΡ 

ΞΕΥΥ - ΓΕΡΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1818 ΕΨΘΧΛΕΧ ΞΑΠΕΡΕΧ ΕΞΨΑΧΕΛΧ ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΛΞΣ 
ΧΩΠΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2614 ΥΣΧΣΧΨΣ ΔΑΧΛΞΩΡ ΕΞΨΑΧΕΩΡ 
ΥΣΩ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΡΨΑΛ 

ΩΥΕΞΑ. ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΑΧΩΡ, 
Δ/ΡΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ 

ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΡΑΛ ΕΕΨΑΗΕΨΑΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΨΣΩ ΔΕΛΞΨΘ 
ΠΕΨΑ ΑΥΣ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΨΘΧ ΔΑ ΠΕ ΨΘ ΥΘΓΘ ΨΣΩ 
ΔΕΛΞΨΘ (Δ/ΡΧΘ ΔΑΧΩΡ) 

Ψ2615 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΠΕΨΦΑ 
ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΞΑΛ 
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘΧ 
ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΩΡ 

ΩΥΕΞΑ, ΕΦΔ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2824 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΕΥΩΦΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΠΕΨΦΑ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΛΡΔΩΡΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ 
ΥΘΓΘ Θ  
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου (Δνςεισ Δαςϊν & 
Ωδάτων) 

Ψ3108 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΣΡΨΑΛ ΠΕ ΠΕΨΦΑ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΔΣΠΘΠΕΡΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΧΕ ΧΧΕΧΘ ΠΕ 
ΨΘ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΑΧΘ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΧΩΦΛΞΘ ΞΑΨΑΡΣΠΘ 
ΠΣΡΑΔΩΡ ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΛΞΘΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΧΕ ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ 
ΠΕ ΓΕΩΠΣΦΣΟΣΓΛΞΑ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΑ 
ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ 
ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΥΦΣΧΒΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ ΕΥΛ 
ΠΕΦΣΩΧ ΥΕΦΛΣΧΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3251 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΕΨΑΛ ΑΥΣ ΠΕΨΦΑ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΛΡΔΩΡΩΡ 

ΕΔΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3510 ΥΣΧΣΧΨΣ ΔΑΧΛΞΩΡ ΕΞΨΑΧΕΩΡ 
ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΥΣΩ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΞΑΛ ΠΕΟΕΨΕΧ ΨΩΡ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 

ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΡΨΑΛ 

Ψ3530 ΥΣΧΣΧΨΣ ΑΞΨΩΡ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΥΣΩ 
ΞΛΡΔΩΡΕΩΣΩΡ ΑΥΣ ΔΛΑΒΦΩΧΘ 

(ΞΕΡΣ)   ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΧΕ 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα 
υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 - ΔΛΑΦΥΛΑΞΘ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2218 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Θ 
ΨΩΥΣΛ ΣΛΞΣΨΣΥΩΡ ΧΕ 
ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΨΛΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
ΔΛΑΨΘΦΘΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1527 ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3513 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 200) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΧΕ :ΩΥΕΞΑ, Ψμιμα φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Ψ2734 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 200) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ. ΨΠΘ.ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1326 ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΨΣΩ ΔΛΞΨΩΣΩ 
NATURA 2000 ΓΛΑ ΨΛΧ ΣΥΣΛΕΧ 
ΔΛΑΧΦΑΟΛΗΕΨΑΛ Θ ΧΦΘΧΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΩΧ ΥΘΓΘ 
ΣΦΛΗΕΨΑΛ:Διεφκυνςθ Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ 
ΩΥΕΡ 

Ψ1619 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ - ΒΑΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
ΔΛΞΨΩΣΩ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ  

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ:  
 Τπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 8 τθσ Σδθγίασ 
92/43/ΕΕ απαιτείται ανά 2ετία αξιολόγθςθ και 
επικαιροποίθςθ. Χφμφωνα με το ίδιο το «Υλαίςιο 
Δράςεων Υροτεραιότθτασ για το δίκτυο Natura 
2000 για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020», 
θ 3θ φάςθ αξιολόγθςισ του προτείνεται να 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

πραγματοποιθκεί παράλλθλα με τθν διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των ΕΥ του ΕΧΥΑ 2014-2020 που 
αναμζνεται να υλοποιθκεί περί το μζςο τθσ 
εφαρμογισ των προγραμμάτων (2018) για να 
παρατθρθκοφν τα μζχρι τότε αποτελζςματά του.  

Ψ2462 ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4436 ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ/ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΔΑΦΣΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΖΞΚΕΧΘ ΓΛΑ 
ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 92/43/ΕΞ ΥΟΑΛΧΛΣ 
ΔΦΑΧΕΩΡ 
ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ (PAF) 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑ 2011-
2020  

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2829 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ1020 ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ (ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ NATURA 2000) ΠΕ 
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΦΣΦΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ / ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2012 ΥΣΧΣΧΨΣ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΥΣΩ 
ΔΛΑΧΦΑΟΛΗΕΨΑΛ Θ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 
ΞΑΛ Θ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ, 
ΩΥΕΞΑ/ΨΠΘΠΑ ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1823 ΕΥΛΧΞΕΨΛΠΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΩΡ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

Ψ3113 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΧ 
ΣΛΞΣΨΣΥΩΡ ΥΣΩ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ 
ΧΕ ΞΑΚΕΧΨΩΧ ΔΛΑΨΘΦΘΧΘΧ ΩΧ 
ΥΦΣΧ ΨΘ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ ΣΛΞΣΨΣΥΩΡ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΥΟΑΛΧΛΣ ΔΦΑΧΕΩΡ 
ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ (PAF), 
ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2009 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΠΕ ΑΧΦΑΟΘ 
ΔΛΞΨΩΑ ΥΑΦΣΧΘΧ ΥΣΧΛΠΣΩ 
ΡΕΦΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, ΔΕΩΑ 
ΥΔΠ, ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2732 ΔΛΑΦΦΣΕΧ ΥΣΧΛΠΣΩ ΡΕΦΣΩ ΔΕΩΑ /ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΔΦΕΩΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2214 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
ΑΥΩΟΕΛΩΡ ΨΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ 
ΩΔΦΕΩΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ/ ΕΓΩ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3111 ΔΛΑΚΕΧΛΠΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ 
ΥΑΦΣΧΘ ΥΣΧΛΠΣΩ ΡΕΦΣΩ, 
ΑΥΣ ΕΦΓΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΩΔΑΨΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ, ΥΑΦΣΧΘ 
ΥΣΧΛΠΣΩ ΡΕΦΣΩ 

ΩΥΣ ΕΓΞΦΛΧΘ ΧΧΕΔΛΣ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΟΕΞΑΡΩΡ 
ΑΥΣΦΦΣΘΧ ΩΔΑΨΛΞΣΩ 
ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑΨΣΧ ΞΦΘΨΘΧ - 
ΔΕΩΑ ΞΦΘΨΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2420 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ ΥΑΦΣΧΘ ΡΕΦΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ - ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3531 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΠΕ ΡΕΦΣ 
ΞΑΨΑΟΟΘΟΣ ΓΛΑ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ 

ΩΥΕΞΑ ΡΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑYΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΧΕ : ΩΥΕΞΑ, Ειδικι Γραμματεία 
Ωδάτων 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

T4442 ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΠΕΡΣΧ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΠΕ ΡΕΦΣ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ. 

ΩΥΕΞΑ / ΕΩΔΕΥΥΕΦΑΑ (ΧΕ 
ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ ΕΩΔΑΥ 
ΑΕ,ΕΩΑΚ ΞΑΛ ΕΔΕΩΑ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ Πε βάςθ δελτίο ταυτότθτασ: 
Σα ςτοιχεία προζρχονται από ςυνεχείσ μετριςεισ 
πιςτοποιθμζνων εργαςτθρίων (δθμόςιων και 
ιδιωτικϊν).Οι ζλεγχοι ποιότθτασ του νεροφ μζςω 
των ΔΕΤΑ και των Α.Ε. είναι άμεςα ιχνθλάςιμοι, αν 
και δεν ςυγκεντρϊνονται ςε μία ενιαία εκνικι 
βάςθ. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 
ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, είτε από τισ δράςεισ του 
ΕΠΑ, είτε όχι, κα πρζπει να παρακολουκείται 
ενιαία και να υπολογίηεται ςτο επίπεδο του 
εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ, μζςω καταχϊρθςθσ 
των ςχετικϊν δεδομζνων ςε ζνα «εκνικό μθτρϊο». 
Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ κα προβεί εντόσ 
του 2015 ςτισ παρακάτω δράςεισ: 
-κα προωκιςει ςυνεργαςία τθσ ΕΓΤ με το ΤΠΕ, το 
ΤΤΚΑ, τθν ΚΕΔΕ, τθν ΕΔΕΤΑ, τθν ΕΤΔΑΠ Α.Ε. και τθν 
ΕΤΑΘ Α.Ε. για τθ δρομολόγθςθ μιασ ενιαίασ 
διαδικαςίασ κακολικισ καταχϊρθςθσ των ελζγχων 
ςε μία «εκνικι» βάςθ και κα εξετάςει τισ κεςμικζσ, 
κανονιςτικζσ και τεχνολογικζσ απαιτιςεισ που 
ςυνεπάγεται θ διαδικαςία αυτι (Ιαν 2015). 
-κα ανακζςει μελζτθ αναλυτικισ εκτίμθςθσ τθσ 
τιμισ βάςθσ («χαρτογράφθςθ» των οικιςμϊν και 
των ςυνκθκϊν φδρευςθσ / ελζγχων), του τρόπου 
παρακολοφκθςθσ, τθσ κατάρτιςθσ προδιαγραφϊν 
«ςυςτιματοσ» καταχϊρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, τθν υποςτιριξθ τθσ 
δρομολόγθςθσ του «εκνικοφ μθτρϊου ελζγχων και 
αξιολόγθςθσ» του νεροφ ανκρϊπινθσ 
κατανάλωςθσ, τον προςδιοριςμό αρμόδιου Φορζα 
λειτουργίασ και τθν διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ 
εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςχετικϊν δράςεων του 
ΕΠΑ 2014‐2020 ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τιου 
νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (Ιαν 2015). Θ 
μελζτθ κα ολοκλθρωκεί τον επτζμβριο του 2015. 

Ψ2827 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΕΥΑΦΞΘ 
ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ ΥΑΦΣΧΘ 
ΡΕΦΣΩ 

1) ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ  

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ2617 ΞΑΟΩΨΘ ΨΩΡ ΑΥΑΛΨΘΧΕΩΡ 
ΥΣΩ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΑ 
ΧΧΕΔΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΟΕΞΑΡΩΡ 

ΩΥΕΞΑ/ ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΥΣΦΦΣΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 

*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ1820 ΔΛΑΦΦΣΕΧ ΥΣΧΛΠΣΩ ΡΕΦΣΩ ΔΕΩΑ & ΔΘΠΣΛ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4435 ΩΔΑΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΠΕ 
ΞΑΟΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΕ 
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ ΠΛΑ ΑΥΣ ΨΛΧ 
ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ (ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ, 
ΧΘΠΛΞΘ, ΥΣΧΣΨΛΞΘ) ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2000/60/ΕΕ 

ΨΔΕ, ΨΦΛΠΘΡΛΑΛΑ ΔΕΟΨΛΑ 
ΔΘΟΩΧΘΧ ΥΦΣΣΔΣΩ - 
ΣΦΛΧΨΛΞΘ ΥΑΦΑΟΑΒΘ 
ΖΦΓΩΡ/ ΩΥΣΕΦΓΩΡ - 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΕΟΕΓΧΩΡ - 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ– ΠΕΟΕΨΕΧ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΧΘ ΑΡΑΦΣΦΛΞΑ ΠΕ ΥΘΓΘ ΨΣ 
ΨΔΕ 

Ψ2461 ΩΔΑΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΠΕ 
ΞΑΟΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΕ 
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ ΠΛΑ ΑΥΣ ΨΛΧ 
ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ (ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ, 
ΧΘΠΛΞΘ, ΥΣΧΣΨΛΞΘ) ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2000/60/ΕΞ 

 ΧΔΟΥ • ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΩΔΑΨΩΡ 
ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘΧ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ • ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1524 ΩΔΑΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΠΕ 
ΞΑΟΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΕ 
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ ΠΛΑ ΑΥΣ ΨΛΧ 
ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ (ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ, 
ΧΘΠΛΞΘ, ΥΣΧΣΨΛΞΘ) ΨΘΧ 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2000/60/ΕΕ. 

ΧΔΟΑΥ, ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ /ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΩΔΑΨΩΡ, ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3262 ΥΣΧΣΧΨΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣΩ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ ΕΧΕΛ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ ΞΑΟΘΧ 
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΡΕΦΣ ΩΔΦΕΩΧΘΧ 

ΕΔΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
& ΕΟ.ΧΨΑΨ. 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΧΕ 
ΕΟΧΨΑΨ, ΕΩΔΑΥ, Διμοι Υ.Ε. Ριςων Αττικισ 

Ψ1525 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΠΕ ΡΕΦΣ 
ΞΑΨΑΟΟΘΟΣ ΓΛΑ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ 
ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ 

ΕΔΕΩΑ, ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΤΧΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ ΩΧ ΥΘΓΘ 
ΣΦΛΗΕΨΑΛ:Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ ΕΥ 
Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ. Εναλλακτικά, ζρευνα.  
ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΔΑ:Ζχει επιςθμανκεί ιδθ ςτο από 
21.10.15 θλεκτρονικό μινυμά μασ ότι ο 
ςυγκεκριμζνοσ Δείκτθσ ζχει "προβλθματικι" πθγι. 
Επειδι πικανόν αυτόσ, ι ανάλογοσ που εξυπθρετεί 
τον ίδιο ειδικό ςτόχο, χρθςιμοποιείται και από άλλα 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Περιφερειακά Προγράμματα κρίνεται ςκόπιμο να 
γίνει προςπάκεια ομογενοποίθςθσ. Αν ο δείκτθσ 
που κα επιλεγεί δεν είναι δυνατόν να μετρθκεί 
μζςω ΕΛΣΑΣ - ΕUROSTAT οφτε μζςω κεντρικισ 
Διοικθτικισ Πθγισ με αποδεκτι διαδικαςία, 
παρακαλοφμε ενθμερϊςτε μασ το ςυντομότερο για 
να προβοφμε ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ (π.χ. 
ανάκεςθ ζρευνασ) προκειμζνου να 
ανταποκρικοφμε ζγκαιρα ςτισ απαιτιςεισ του 
Προγράμματόσ μασ.       

Ψ1033 ΑΥΩΟΕΛΑ ΩΔΑΨΣΧ ΧΕ ΔΛΞΨΩΑ 
ΩΔΦΕΩΧΘΧ 

ΩΥΕΞΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΑ 
ΧΧΕΔΛΑ ΟΕΞΑΡΩΡ 
ΑΥΣΦΦΣΘ ΞΑΛ ΖΦΕΩΡΑ ΧΕ 
ΔΕΩΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1617 ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΑ ΩΔΑΨΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΣΩ 
ΕΥΛΨΩΓΧΑΡΣΩΡ ΛΧΘ Θ 
ΑΡΩΨΕΦΘ ΨΘΧ ΞΑΟΘΧ 
ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΩΔΑΨΩΡ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΩΔΑΨΩΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΔΑ:Υαρότι ςτο κείμενο του ΕΥ 
αναφζρεται ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ανά 
δφο ζτθ, θ μελζτθ από τθν οποία προκφπτει θ τιμι 
του δείκτθ εκπονείται κάκε ζξι ζτθ. 

Ψ1324 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΩΡ 
ΩΔΑΨΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΥΣΩ 
ΔΛΑΚΕΨΣΩΡ ΞΑΟΘ 
ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

ΩΥΕΞΑ –ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ / 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΩΔΑΨΩΡ 
ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘΧ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ- 
ΚΦΑΞΘΧ / ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΩΡ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2010 ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ ΔΛΞΨΩΑ ΞΑΛ 
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, ΔΕΩΑ 
ΥΔΠ, ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2419 ΞΟΑΧΠΑ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ 
ΧΕ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ - ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4437 ΞΟΑΧΠΑ ΧΩΦΛΧΨΑ 
ΧΩΟΕΓΓΕΡΨΩΡ ΑΧΨΛΞΩΡ 

ΩΥΕΞΑ / ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ 
ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ ΧΕ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 
(ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΛΠΑ & 
ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΑ) 

ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΔΑΦΣΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ / ΕΧΔΑ 2014 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ2825 ΞΟΑΧΠΑ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ 
ΧΕ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 

1) ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
2)ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1522 ΞΟΑΧΠΑ ΧΩΦΛΧΨΑ 
ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ ΑΧΨΛΞΩΡ 
ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ 
ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ ΧΕ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 
(ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΛΠΑ & 
ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΑ) 

ΩΥΕΞΑ, ΥΕΧΔΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3109 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΟΑΧΠΑΨΣΧ, ΥΣΩ 
ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ ΧΕ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΕΧΔΑΞ 
(ΑΥΦΛΟΛΣΧ 2012) ΞΑΛ 
ΦΣΔΧΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4216 ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΓΛΑ ΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΦΩΥΑΡΧΘΧ 

ΕΧΥΑ 2007- 2013/ ΓΓΒ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ Πε βάςθ δελτίο ταυτότθτασ δείκτθ: 
Επειδι ο δείκτθσ όπωσ ςχεδιάςτθκε αφορά τισ 
"πράςινεσ" επενδφςεισ των επιχειριςεων ςτο 
πλαίςιο των ςχετικϊν δράςεων που 
προκθρφςςονται από το ΕΠΑ (και ςυγκεκριμζνα τισ 
δράςεισ τθσ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ), ςτο πλαίςιο ςυνάντθςθσ 
με τθν ΕΕ (Οκτ.2016 ςτα γραφεία τθσ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ) 
ηθτικθκε να λαμβάνει και λοιπα δεδομζνα 
περιβαλλοντικϊν επενδφςεων(ανεξάρτθτα των 
δράςεων ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ).  Δεν ζχει 
ςυηθτθκεί ακόμθ με ΓΓΒ αυτι θ δυνατότθτα. 

Ψ3110 ΥΣΧΣΧΨΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣΩ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ ΔΛΞΨΩΑ ΞΑΛ 
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΟΩΠΑΨΩΡ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΩΥΣ ΕΓΞΦΛΧΘ ΧΧΕΔΛΣ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΟΕΞΑΡΩΡ 
ΑΥΣΦΦΣΘΧ ΩΔΑΨΛΞΣΩ 
ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑΨΣΧ ΞΦΘΨΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4233 ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΒΑΦΣΧ ΩΥΕΞΑ/ ΕΧΔΑ/ ΓΓΒ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ με βάςθ δελτίο ταυτότθτασ δείκτθ: 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΥΣΦΦΛΠΠΑΨΩΡ/ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΥΣΩ ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ 
ΧΨΘΡ ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ 

ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Σ δείκτθσ κα επανεξεταςκεί ανάλογα με τθν 
εξζλιξθ του ΕΥΑΡΕΞ.  Υροτείνεται ο δείκτθσ να 
επιλεγεί από τουσ δείκτεσ του Εκνικοφ Χχεδίου 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε.Χ.Δ.Α.) (βλ. Υράξθ 
Ωπουργικοφ Χυμβουλίου υπ'αρικμ.49 τθσ 
15−12−2015/ΦΕΞ Α' 174/15.12.15 παράγραφοσ 
4.2β) 

T4438 ΑΧΨΛΞΑ ΧΨΕΦΕΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ 
ΥΣΩ ΣΔΘΓΣΩΡΨΑΛ ΧΕ ΑΧΦΑΟΘ 
ΔΛΑΚΕΧΘ 

ΩΥΕΞΑ / ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΔΑΦΣΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ / ΕΧΔΑ 2015 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3261 ΥΣΧΣΧΨΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣΩ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ ΔΛΞΨΩΑ ΞΑΛ 
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 

EUROSTAT: ΥΛΡΑΞΑΧ 
"ENV_WWCON_R2" 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕUROSTAT 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1821 ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΣΓΞΣΧ ΑΧΨΛΞΩΡ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 
ΥΣΩ ΑΥΣΧΕΨΕΩΡΨΑΛ ΥΦΣΧ ΕΕΟ 

ΔΕΩΑ & ΔΘΠΣΛ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3524 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΟΩΠΑΨΩΡ (Α, Β ΞΑΛ 
ΨΦΛΨΣΒΑΚΠΛΑ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ) 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ Θ ΥΘΓΘ 
ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΧΕ : ΩΥΕΞΑ, Ειδικι Γραμματεία 
Ωδάτων 

T4440 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 
(ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ/ΡΣΧΣΞΣΠΕ
ΛΑΞΩΡ) ΥΣΩ ΣΔΘΓΕΛΨΑΛ ΧΕ 
ΑΧΦΑΟΘ ΔΛΑΚΕΧΘ ΕΡΨΣΧ 
ΕΟΟΑΔΣΧ 

ΩΥΕΞΑ / ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΔΑΦΣΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ / ΕΧΔΑ 2017 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4441 ΥΣΧΣΧΨΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣΩ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ ΔΛΞΨΩΑ ΞΑΛ 
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ (Θ ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΚΑ ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΘΚΕΛ ΓΛΑ 
ΨΣ 2014 ΠΕ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΘΧ 
ΖΞΚΕΧΘΧ ΨΘΧ ΕΓΩ ΥΣΩ ΚΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΟΩΠΑΨΩΡ ΣΛΞΛΧΠΩΡ Α-Β-Γ 
ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΨΑ ΨΘΡ 
OΔΘΓΛΑ 91/271/ΕΣΞ 

ΩΥΣΒΟΘΚΕΛ ΨΣ 2016) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

T4439 ΒΛΣΑΥΣΔΣΠΘΧΛΑ ΑΧΨΛΞΑ 
ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΒΑΑ) ΥΣΩ 
ΕΞΨΦΕΥΣΡΨΑΛ ΑΥΣ ΨΘΡ ΨΑΦΘ 

ΩΥΕΞΑ / ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ, 
ΕΔΑΦΣΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ / ΕΧΔΑ 2016 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1019 ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΩΡ 
ΥΑΦΑΓΣΠΕΡΩΡ ΑΧΨΛΞΩΡ 
ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΞΨΦΕΥΣΡΨΑΛ ΑΥΣ ΨΘΡ ΨΑΦΘ 

ΥΕΧΔΑ/ΔΛΑΠΑΚ Α.Ε   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2731 ΕΞΨΦΣΥΘ 
ΒΛΣΑΥΣΔΣΠΘΧΛΠΩΡ 
ΑΧΨΛΞΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΒΑΑ) 
ΑΥΣ ΨΘΡ ΨΑΦΘ 

ΩΥΕΞΑ/ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΒΛΣΥΣΛΞΛΟΣΨΘΨΑΧ. 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΕΔΑΦΣΩΧ & 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1328 ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΨΑ ΧΨΣΩΧ 
ΣΥΣΛΣΩΧ ΨΣ ΣΦΓΑΡΛΞΣ 
ΦΣΦΨΛΣ ΕΞΦΣΘΧ ΨΩΡ 
ΧΨΦΑΓΓΛΔΛΩΡ ΩΥΕΦΒΑΛΡΕΛ ΨΑ 
30 MG/LT 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΦΣΦΕΑΧ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 
/ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣΥΕΧΔΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2826 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 
ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 

1) ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
2)ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1819 ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΥΣΩ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΗΣΡΨΑΛ 

ΦΣΔΧΑ Δ. ΕΟΟΑΔΑΧ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ     

Ψ1327 ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ ΨΛΠΘ 
ΑΧ10 ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΣ 50 

ΩΥΕΞΑ / ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ / ΕΨΘΧΛΑ 
ΖΞΚΕΧΘ ΕΟΕΓΧΣΩ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ     
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠG/M3 ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ 
ΧΨΣ ΧΨΑΚΠΣ ΠΕ ΨΘ 
ΔΩΧΠΕΡΕΧΨΕΦΘ ΕΥΛΔΣΧΘ ΞΑΨ’ 
ΕΨΣΧ 

ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΛΞΘΧ 
ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΞΑΛ ΚΣΦΩΒΣΩ 

*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ1529  ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ 
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΧ10 
ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΣ 50 ΠG/M3 
ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΕ 
ΧΨΑΚΠΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ 
ΑΧΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΟΑΦΛΧΑΧ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1530 ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ 
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΧ10 
ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΣ 50 ΠG/M3 
ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΕ 
ΧΨΑΚΠΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ 
ΑΧΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΒΣΟΣΩ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1620 ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ 
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΧ10 
ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΣ 50 ΠG/M3 
ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΕ 
ΧΨΑΚΠΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1824 ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΘΧΛΑ 
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΧ10 
ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΤ 50 MG/M3 
ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΕ 
ΧΨΑΚΠΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΕΟΟΑΔΑΧ/ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ 
ΑΦΧΘ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3265 ΠΕΓΛΧΨΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΘΠΕΦΩΡ 
ΠΕ ΠΕΧΘ ΘΠΕΦΘΧΛΑ 
ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΧ10 
ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΑΥΣ 50 ΠG/M3 
ΥΣΩ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΨΑΛ ΧΕ 
ΧΨΑΚΠΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ  

ΕΨΘΧΛΑ ΖΞΚΕΧΘ 
ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΛΞΘΧ 
ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΑΥΣ ΨΠΘΠΑ 
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ-Δ/ΡΧΘ 
ΕΟΕΓΧΣΩ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΛΞΘΧ 
ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΞΑΛ ΚΣΦΩΒΣΩ 
(ΕΑΦΚ) ΩΥΕΞΑ 
(HTTP://WWW.YPEKA.GR/D
EFAULT.ASPX?TABID=490&L
ANGUAGE=EL-GR) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2216 ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΛΧ ΨΣΩΦΛΧΨΩΡ ΕΟΧΨΑΨ    ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1618 ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΛΧ 
ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ ΧΨΘΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ: 
1. Επιςθμαίνεται ότι τα αντίςτοιχα δεδομζνα που 
αναφζρει θ ΕΛΣΑΣ ςτο δελτίο τφπου «Αφίξεισ και 
διανυκτερεφςεισ ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ 
τφπου και κάμπινγκ» και αναρτϊνται ςτθν 
ιςτοςελίδα  
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/P
AGE-themes?p_param=A2001 ζχουν μεγάλθ 
διαφορά από τα δεδομζνα τθσ Eurostat. το 
πρόγραμμα αναφζρεται ωσ πθγι θ ΕΛΣΑΣ.                                                                                                                                                    
2. ε επόμενθ ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ 
πικανόν να προςτεκεί επιπλζον κατθγορία 
παρζμβαςθσ που κα ςχετίηεται με το Δείκτθ.                                       
3. Απαιτειται ελεγχοσ κατα πόςο τα ςτοιχεία τθσ 
ΕΛΣΑΣ ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT. 

Ψ2735 ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΛΧ ΧΕ 
ΕΡΣΔΣΧΕΛΑΞΑ ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΑ 
ΥΟΘΡ ΞΑΠΥΛΡΓΞ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1526 ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΩΡ 
ΧΨΘ ΚΕΧΧΑΟΛΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1325 ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΩΡ 
ΧΕ ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΑ 
ΕΡΣΔΣΧΕΛΑΞΣΩ ΨΩΥΣΩ ΞΑΛ 
ΞΑΠΥΛΡΓΞ ΧΨΘΡ ΥΞΠ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1032 ΔΛΑΡΩΞΨΕΦΕΩΧΕΛΧ 
(ΘΠΕΔΑΥΩΡ ΞΑΛ 
ΑΟΟΣΔΑΥΩΡ) ΧΕ 
ΕΡΣΔΣΧΕΛΑΞΑ ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ3532 ΕΥΛΧΞΕΨΛΠΣΨΘΨΑ ΧΕ 
ΣΦΓΑΡΩΠΕΡΣΩΧ ΧΩΦΣΩΧ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2733 ΕΥΛΧΞΕΨΛΠΣΨΘΨΑ ΧΕ 
ΣΦΓΑΡΩΠΕΡΣΩΧ ΧΩΦΣΩΧ 
ΛΧΨΣΦΛΞΣΩ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3263 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΛΧΛΨΘΦΛΩΡ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΖΦΕΩΡΑΧ ΞΛΡΘΧΘΧ 
ΠΣΩΧΕΛΩΡ ΞΑΛ 
ΑΦΧΑΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ / 
ΕΟΧΨΑΨ 
(HTTP://WWW.STATISTICS.
GR/PORTAL/PAGE/PORTAL/
ESYE/ PAGETHEMES? 
P_PARAM=A1802) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2828 ΕΥΛΧΞΕΨΕΛΧ ΧΕ ΥΣΟΣΩΧ ΕΟΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΘΧ 
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ3112 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ ΧΕ 
ΧΩΦΣΩΧ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘΧ 
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2011 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΥΣΦΩΡ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ, 
ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1822 EΥΛΧΞΕΨΛΠΣΨΘΨΑ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2421 ΕΥΛΧΞΕΨΕΛΧ ΧΕ ΦΩΧΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩΧ ΥΣΦΣΩΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

T4231 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ ΧΕ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΦΧΑΛΣΟΣΓΛΞΣΩΧ ΧΩΦΣΩΧ ΞΑ 
ΠΣΩΧΕΛΑ 

ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

Ψ3533 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ ΩΦΕΟΕΛΨΑΛ 
ΑΥΣ 
ΔΦΑΧΕΛΧ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ ΨΣΩ 
ΑΧΨΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ   ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1021 ΖΞΨΑΧΘ ΥΣΩ ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ 
ΚΕΧΠΣΚΕΨΘΠΕΡΕΧ ΧΦΘΧΕΛΧ 
ΓΘΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ ΥΑΠΚ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2222 ΕΞΥΣΠΥΕΧ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ (ΨΣΡΣΛ 
ΛΧΣΔΩΡΑΠΣΩ CO2) ΧΕ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΣΩ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΗΣΡΨΑΛ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΦΕΩΡΕΧ ΥΕΔΛΣΩ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4433 ΕΞΥΣΠΥΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΕΞΨΣΧ ΧΕΔΕ 

ΩΥΕΞΑ, Γ.Δ. 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ, 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΨΘΧ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1528 ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡΕΧ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΑ ΥΕΦΛΣΧΕΧ 
ΧΕ ΑΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΣΛΞΛΧΨΛΞΑ 
ΞΕΡΨΦΑ 

ΔΘΠΣΛ, ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΤΧΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΩΧ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ: 
ΕΩΔΕΥ Κεςςαλίασ 
ΑΛΨΘΠΑ ΔΑ:Υαρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε εάν 
υπάρχουν ςχετικοί με τον παραπάνω ειδικό ςτόχο 
δείκτεσ που μετρϊνται είτε από τθν ΕΟΧΨΑΨ είτε 
από κεντρικι πθγι, προκειμζνου να εξεταςτεί θ 
περίπτωςθ αλλαγισ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ.  

Ψ2830 ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΑΧΨΛΞΩΡ ΞΕΡΨΦΩΡ Θ/ΞΑΛ 
ΞΕΡΨΦΩΡ ΠΕ ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΧΘ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΩΡ ΑΧΨΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ3114 ΑΡΑΟΣΓΛΑ ΨΘΧ ΕΞΨΑΧΘΧ ΥΣΩ 
ΩΥΑΓΕΨΑΛ ΧΕ 
ΚΕΧΠΣΚΕΨΘΠΕΡΣ ΧΩΦΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΩΧ ΥΦΣΧ ΨΘ 
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΑΧΘ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 
ΧΩΦΣΨΑΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
ΞΑΛ ΑΕΛΦΣΦΣΩ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΞΦΘΨΘΧ (Θ ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΠΕ ΒΑΧΘ 
ΨΣ ΠΕΧΣ ΞΣΧΨΣΧ/ΕΞΨΑΦΛΣ, 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΩΧ ΥΘΓΘ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ: 
Φορείσ υλοποίθςθσ των ζργων  
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ 
ΕΡ *SFC2014+ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡ- 
SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 

ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/Ε
ΧΟΥΝ ΡΟΤΑΚΕΛ 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 

ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ 
INDICATOR 
FICHE ΑΡΟ 

ΤΘ Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΕΦΓΩΡ ΥΦΣΘΓΣΩΠΕΡΩΡ 
ΥΕΦΛΣΔΩΡ ΞΑΛ 
ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΕΩΡ ΨΣΩ 
ΩΥΕΞΑ) 

T3529 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΑΦΚΦΣΩ 7 
ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27 ΕΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΔΕΛΞΨΘΧ ΥΦΣΧ ΣΠΣΓΕΡΣΥΣΛΘΧΘ. 
ΩΦΛΧΨΑΨΑΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΧΕ 
ΕΚΡΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

Ψ3115 ΠΕΛΩΧΘ ΑΕΦΛΩΡ 
ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣΩ ΩΧ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ 
ΨΩΡ ΧΨΣΧΩΡ ΨΩΡ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΧΕΧ) 

Θ ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΧΨΣ ΕΚΡ. 
ΕΥΛΥΕΔΣ ΟΑΠΒΑΡΣΡΨΑΧ 
ΩΥΣΨΘ ΨΣ ΥΕΔΛΣ 
ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ ΧΕΔΕ ΨΘΡ 
ΥΕΦΛΣΔΣ 2013-20. Θ ΨΛΠΘ 
ΒΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΣ 2012 ΕΧΕΛ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΛ ΧΩΠΦΩΡΑ 
ΠΕ ΨΑ ΛΧΧΩΣΡΨΑ ΓΛΑ ΨΣ 
ΧΕΔΕ ΨΣ 2012 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ NAI ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ Θ ΥΘΓΘ 
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΗΕΨΑΛ ΧΕ : 
ΩΥΕΞΑ Εκνικι Απογραφι Εκπομπϊν αερίων  
κερμοκθπίου και πιςτοποιθμζνεσ εκπομπζσ 
υπόχρεων εγκαταςτάςεων ΧΕΔΕ 

T2013 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΞΨΑΧΘΧ ΑΧΨΛΞΩΡ 
ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΥΣΩ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΗΕΨΑΛ 

ΔΘΠΣΛ ΥΔΠ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2221 ΥΣΧΣΧΨΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΥΣΩ 
ΕΛΧΘΓΑΓΑΡ ΣΛΞΣ-
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΕΧ  

ΖΦΕΩΡΑ ΥΕΔΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ, 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΩΡ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2422 ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΣΩ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΗΣΡΨΑΛ ΧΕ 
ΑΧΨΛΞΑ ΣΛΞΛΧΨΛΞΑ ΞΕΡΨΦΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

*Χθμείωςθ για ΚΧ 5 και ΚΧ6: ςε δείκτεσ αποτελζςματοσ natura, νερϊν, αςτικϊν αποβλιτων, λυμάτων απαιτείται να αποςαφθνιςκεί εάν  υπάρχουν μθχανιςμοί παρακολοφκθςθσ από το ΩΥΕΞΑ και τουσ λοιποφσ φορείσ που ζχουν 
οριςκεί ωσ πθγζσ (πχ ΦΣΔΧΑ, Διμοι κλπ). Διαφορζσ ςτθν αξιολόγθςθ κριτθρίων παρατθροφνται και ςε ίδιο δείκτθ μεταξφ ΕΥ. Οοιποί δείκτεσ (διανυκτερεφςεισ και επιςκζψεισ πολ. Χϊρων, ολοκλθρωμζνα αςτικά) διαφαίνεται να είναι 
μετριςιμοι. 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 - ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΩΝ ΒΛΩΣΛΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΑΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΛΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΔΛΚΤΥΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T2014 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΔΛΑΔΦΣΠΘΧ 
ΨΣΩ ΞΑΚΕΨΣΩ ΑΣΡΑ ΨΘΧ 
ΕΓΡΑΨΛΑΧ ΣΔΣΩ «ΡΛΞΘ 
ΦΟΩΦΛΡΑΧ - ΞΣΗΑΡΘΧ - ΣΦΛΑ 
ΡΣΠΣΩ ΟΑΦΛΧΑΧ» 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ, 
ΥΔΠ/ΔΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ 
ΕΦΓΩΡ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ NAI ΤΧΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ME ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΔΕΛΞΨΘ: Ανάγκθ οριςτικοποίθςθσ 
του αρμόδιου φορζα για τθ ςυλλογι και 
επεξεργαςία των πρωτογενϊν ςτοιχείων.   

T2015 ΠΕΧΘ ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ 
ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΥΕΦΛΣΧΩΡ 
ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ 
ΑΥΣ ΔΕΔ-Π 

ΥΔΠ/ΔΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ 
ΕΦΓΩΡ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ NAI ΤΧΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ME ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΔΕΛΞΨΘ: Ανάγκθ οριςτικοποίθςθσ 
του αρμόδιου φορζα για τθ ςυλλογι και 
επεξεργαςία των πρωτογενϊν ςτοιχείων.   

T2224 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ 
ΑΥΣ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ ΦΑ 

ΕΥΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ / 
ΩΥΕΞΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2259 ΧΦΣΡΣΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΕΩΡ ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΕΦΕΩΡΕΧ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ, 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΩΡ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2423 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T2425 ΑΕΦΣΥΣΦΛΞΩΧ 
ΠΕΨΑΞΛΡΣΩΠΕΡΣΛ ΕΥΛΒΑΨΕΧ 
ΑΥΣ ΞΑΛ ΥΦΣΧ ΨΘΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΩΥΑ/ ΑΕΦΣΔΦΣΠΛΑ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ - ΟΛΠΕΡΛΞΑ 
ΨΑΠΕΛΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4235 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΑΛ ΑΥΣ ΕΩΦΩΕΛΧ 
ΠΕΨΦΘΨΕΧ 

ΔΕΔΔΘΕ (ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ 
ΒΑΧΕΛ: ΩΑ 
Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/20 67/04-
02-2013 (ΦΕΞ 
Β297/13.2.2013) 
«ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
ΞΑΛ ΣΔΘΓΛΑ 
2009/72/ΕΞ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4420 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΦΧΘΧ ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4421 ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4422 ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΚΑΡΑΨΘΦΣΦΣΩ 
ΨΦΣΧΑΛΣΩ ΑΨΩΧΘΠΑΨΣΧ 

ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4423 ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ 
ΕΨΘΧΛΑ ΧΩΦΠΣΧΛΟΛΣΠΕΨΦΑ 
(ΟΣΓΩ ΘΟΕΞΨΦΣΞΛΡΘΧΘΧ) 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΥΣ ΨΦΑΛΡΣΧΕ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4424 ΞΑΨΑΥΟΣΛ ΞΑΛ ΑΥΣΥΟΣΛ 
ΥΟΣΛΩΡ 

ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4425 ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΡΑΩΧΛΥΟΣΛΑΧ ΠΕ 
ΕΥΕΞΨΑΧΘ ΨΣΩ ΧΩΦΣΩ ΞΑΟΩΨΘΧ 

ΧΦΘΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 
Δ/ΡΧΘΧ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 
ΚΑΟΑΧΧΛΑΧ 
ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ, 
ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4426 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
ΑΥΣΠΑΞΦΩΧΠΕΡΩΡ / 
ΡΘΧΛΩΨΛΞΩΡ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΠΕ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ ΒΕΟΨΛΩΠΕΡΘ 
ΑΕΦΣΥΣΦΛΞΘ ΧΩΡΔΕΧΘ 

ΧΦΘΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 
ΕΟΧΨΑΨ, ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΦΧΘΧ 

T4427 ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘ ΠΕ ΔΛΕΚΡΘ 
ΥΦΣΨΩΥΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΑΕΦΣΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ  Θ ΠΕΚΣΔΣΧ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ 
ΔΕΛΞΨΘ ΑΥΣΨΩΥΩΡΕΨΑΛ ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ 

T4428 ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΠΕ 
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ 
ΑΥΣ ΠΕΧΑ ΧΨΑΚΕΦΘΧ ΨΦΣΧΛΑΧ 

ΧΦΘΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 
ΕΟΧΨΑΨ, ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4429 ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΛΞΣ ΠΕΨΑΦΣΦΛΞΣ 
ΕΦΓΣ 

ΕΦΑΦΠΣΓΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΔΕΛΞΨΩΡ 
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ, 
ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘΧ 
ΑΦΧΘΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ ΨΘ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1022 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΑΦΔΑΡΛΣ - 
ΠΑΔΦΑ (ΨΠΘΠΑ ΨΣΩ ΞΑΚΕΨΣΩ 
ΆΣΡΑ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘ - 
ΕΟΟΘΡΣΒΣΩΟΓΑΦΛΞΑ ΧΩΡΣΦΑ) 

ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ Α.Ε.   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1023 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ 
ΧΨΑ ΨΠΘΠΑΨΑ ΣΥΣΩ ΓΛΡΣΡΨΑΛ 
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ 

ΦΣΦΕΛΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 
ΕΦΓΩΡ - ΥΑΠΚ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1031 ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ 
ΑΥΣ ΣΛΞΛΑΞΣΩΧ ΥΕΟΑΨΕΧ 

ΔΕΧΦΑ Α.Ε   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1241 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
ΑΥΣ ΣΧΘΠΑΨΣΧΛΟΛΣΠΕΨΦΑ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ/ 
ΕΟΧΨΑΨ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψ1242 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 
ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΨΑ 
ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΠΕΡΑ ΔΛΞΨΩΑ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΧΩΡΔΩΑΧΠΣ ΥΘΓΩΡ  

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ: 
ΥΘΓΘ:Ελλθνικι Χτατιςτικι Αρχι/Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ) 
Υαρατιρθςθ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ βαςίηεται ςτα 
ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για τον πλθκυςμό αλλά και ςτθ 
χωροκζτθςθ των ζργων θ οποία αποτυπϊνεται ςτα 
ςχετικά Ψεχνικά Δελτία.  

Ψ1314 ΥΣΧΣΧΨΣ ΨΣΩ ΥΟΘΚΩΧΠΣΩ ΥΣΩ 
ΞΑΟΩΥΨΕΨΑΛ ΑΥΣ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ ΨΣΩ 
ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ 

ΔΕΥΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΔΑ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΔΕΛΞΨΘ: 
 
Διαχειριςτισ Εκνικοφ Χυςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου 
(ΔΕΧΦΑ), Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου (ΔΕΥΑ) 
Υαρατιρθςθ: Για να δίνονται τα ςτοιχεία 
επικυρωμζνα και ςε ςτακερι βάςθ, προτείνεται να 
υπάρξει μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με τον ΔΕΧΦΑ 

Ψ1426 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ (ΧΕ ΣΔΛΞΣ 
ΑΣΡΑ) 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ, 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΕΧ  
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΦΣΧΑΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΤΧΛ ΤΧΛ ΤΧΛ ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΔΑ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ: 
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ. Θ αναφορά ςτθν υπόψθ 
πθγι γίνεται με τθν παραδοχι ότι ζχει τθν πλιρθ 
αρμοδιότθτα καταςκευισ ζργων επί των 
ςυγκεκριμζνων τμθμάτων. Εναλλακτικά, κα 
διεξάγεται ςχετικι ζρευνα.  
 Υρζπει να υπάρξει κοινι πθγι με το αντίςτοιχο 
τομεακό Υρόγραμμα. Χε επικοινωνία με τθν 
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ (Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ζργων) 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ δυνατότθτα τθσ να 
τεκεί ωσ πθγι. Εναλλακτικά, το κζμα κα 
αντιμετωπιςκεί μζςω ζρευνασ για τθν οποία επίςθσ  
πρζπει να υπάρχουν κοινζσ προδιαγραφζσ ςε εκνικό 
επίπεδο.    

Ψ1427 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ (ΧΕ 
ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΣ ΑΣΡΑ) 

ΣΧΕ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ 

 Ψ1428 ΑΦΛΚΠΣΧ ΞΑΨΑΥΟΩΡ ΧΕ 
ΟΛΠΕΡΕΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΟΛΠΕΡΑΦΧΕΛΑ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1622 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ( Ε.Σ. 
ΞΑΟΥΑΞΛΣΩ - ΞΑΞΑΒΛΑΧ) 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ/ 
ΖΦΕΩΡΑ ΥΕΔΛΣΩ - 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠΕΟΕΨΕΧ ΡΕΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΦΕΩΡΕΧ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ, 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΩΡ 

Ψ1623 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ (ΛΣΡΛΑ ΣΔΣΧ 
ΠΕ ΥΕΦΛΣΧΘ ΨΗΣΩΠΕΦΞΩΡ) 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ/ 
ΖΦΕΩΡΑ ΥΕΔΛΣΩ - 
ΠΕΟΕΨΕΧ ΡΕΩΡ ΕΦΓΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΕΦΕΩΡΕΧ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ, 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΦΛΩΡ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1624 ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΣΨΘΨΑ ΣΔΛΞΣΩ 
ΔΛΞΨΩΣΩ (ΨΦΣΧΑΛΑ ΑΨΩΧΘΠΑΨΑ 
ΠΕ ΧΩΠΑΨΛΞΕΧ ΒΟΑΒΕΧ/ ΕΨΣΧ) 

ΓΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΘΥΕΛΦΣΩ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1655 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΑΛ ΑΥΣ ΕΩΦΩΕΛΧ 
ΠΕΨΦΘΨΕΧ 

ΔΕΔΔΘΕ (ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ 
ΒΑΧΕΛ: ΩΑ 
Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-
02-2013 (ΦΕΞ Β 
297/13.2.2013) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1815 ΕΨΘΧΛΑ ΕΣΛΞΣΡΣΠΘΧΘ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

"ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 
7 ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 
2012/27/ΕΕ)" 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1827 XΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΥΔΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1828 ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΠΕΡΣΧ ΕΥΛΒΑΨΛΞΣΧ 
ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΥΣ ΟΛΠΕΡΛΞΑ 
ΨΑΠΕΛΑ ΞΑΛ 
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ ΟΛΠΕΡΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ1830 ΕΥΛΒΑΨΛΞΘ ΞΛΡΘΧΘ ΧΨΑ ΠΕΧΑ 
ΧΨΑΚΕΦΘΧ ΨΦΣΧΛΑΧ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΥΤ ΣΧΕ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ2463   ΟΛΠΕΡΛΞΑ ΨΑΠΕΛΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠΕΨΑΞΛΡΣΩΠΕΡΣΛ ΕΥΛΒΑΨΕΧ 
ΠΕΧΩ ΨΩΡ ΟΛΠΑΡΛΩΡ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ2623 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΒΑΨΩΡ/ΕΨΣΧ ΕΟΧΨΑΨ, ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ 
ΟΛΠΕΡΩΡ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΡΑΛ ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΑ:ΩΥΑΦΧΕΛ ΕΧΦΑΟΠΕΡΘ 
ΞΑΨΑΧΩΦΘΧΘ ΨΣΩ ΕΨΣΩΧ ΨΘΧ ΨΛΠΘΧ ΒΑΧΘΧ (2014 
ΑΡΨΛ ΨΣΩ ΣΦΚΣΩ 2012). Θ ΑΧΨΣΧΛΑ ΑΩΨΘ ΔΕΡ 
ΕΥΘΦΕΑΗΕΛ ΨΘΡ ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣ. 

Ψ2739 ΠΕΛΩΧΘ ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘΧ 
ΣΔΣΩ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ 
ΑΕΦΣΔΦΣΠΛΣΩ ΞΕΦΞΩΦΑΧ- 
3ΓΕΦΩΦΛΑ-ΒΦΩΩΡΘ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ ΕΥΛΒΕΒΑΛΩΧΘ ΠΕ ΕΟΧΨΑΨ ΕΆΡ ΓΛΡΣΡΨΑΛ ΧΧΕΨΛΞΕΧ 
ΠΕΨΦΘΧΕΛΧ 

Ψ2831 ΠΕΨΑΞΛΡΣΩΠΕΡΣΛ ΕΥΛΒΑΨΕΧ 
ΑΥΣ ΞΑΛ ΥΦΣΧ ΨΘΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΩΧ ΥΘΓΘ ΧΨΣ ΔΕΟΨΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ Θ 
ΕΟΧΨΑΨ 

Ψ2832 ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑ 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

  ΑΧΑΦΘΧ ΥΘΓΘ ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ   

Ψ3116 ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΣΧ ΧΦΣΡΣΧ 
ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘΧ ΑΥΣ ΨΣ ΡΣΨΛΣ 
ΧΨΣ ΒΣΦΕΛΣ ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΦΘΨΘΧ 
ΑΥΣ ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΑ ΕΦΓΑ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

  ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΡΑΛ ΤΧΛ 

 Ψ3271 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΒΑΨΩΡ/ 
ΨΣΩΦΛΧΨΩΡ ΧΨΣ ΟΛΠΑΡΛ ΨΣΩ 
ΥΕΛΦΑΛΑ 

ΣΟΥ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ  ΠΕ ΒΑΧΘ ΔΕΟΛΣ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ   
Ο δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 
Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ του ΟΛΠ. Ο 
ΟΛΠ Α.Ε. είναι ο αρμόδιοσ φορζασ που παρζχει τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτθν ΕΛΣΑΣ αλλά και ςτον 
Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Λιμζνων όπωσ επίςθσ και ςε 
κάκε άλλθ αρμόδια Εκνικι Αρχι. 

Ψ3272 ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΠΕΧΑ 
ΧΨΑΚΕΦΘΧ ΨΦΣΧΛΑΧ 

ΨΠΘΠΑ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ ΑΨΨΛΞΣ 
ΠΕΨΦΣ ΑΕ 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3277 ΠΕΛΩΧΘ ΚΑΡΑΨΘΦΣΦΩΡ 
ΑΨΩΧΘΠΑΨΩΡ (ΥΑΦΑΧΩΦΧΕΛΧ 
ΥΕΗΩΡ) 

ΕΟΑΧ 
(HTTP://WWW.ASTYNOM
IA.GR/INDEX.PHP?OPTIO
N=OZO_CONTENT&PERF

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΔΕΛΚΤΘ 

(SFC2014) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (SFC2014) 

ΡΘΓΘ (ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ ΕΡ, 

SFC2014) 

ΔΕΛΚΤΘΣ ΣΕ 
ACTION PLAN 

ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΛΛΕΛΨΕΩΝ ΕΡ 

[SFC2014] 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΕΡΛΚΥΩΣΘ - 
ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ 

ΡΘΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ 

ΕΡ- SFC2014 

ΡΟΣΚΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑΣ 
ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΛ/

ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΤΑΚΕΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛ
Σ ΣΤΟ ΔΕΛΚΤΘ 
*ΟΝΟΜΑΣΛΑ, 
ΤΛΜΕΣ ΒΑΣΘΣ-
ΣΤΟΧΟΥ ΚΛΡ+; 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  

ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΣΛΜ

Ο 
INDICATO

R FICHE 
ΑΡΟ ΤΘ 

Δ.Α.; 

ΕΚΤΛΜΑΤΑΛ ΟΤΛ 
ΥΡΑΧΕΛ ΦΟΕΑΣ Θ 

ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ 
ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ;  
ΡΑΕΧΕΤΑΛ 

ΑΝΛΧΝΕΥΣΛΜΘ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ; 

ΥΡΑΧΟΥΝ 
ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ ΠΤΛ 
ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ 
ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ORM=VIEW&ID=81&ITEM
ID=73&LANG=) 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

Ψ3516 ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΛΒΑΨΩΡ/ΕΨΣΧ ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ3518 ΑΦΛΚΠΣΧ ΑΨΩΧΘΠΑΨΩΡ ΑΡΑ 
ΕΨΣΧ 

ΕΟΧΨΑΨ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ THN 
ΕΟΧΨΑΨ ΞΑΛ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΩ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΕΟΧΧ)  

ΡΑΛ ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

Ψ4234 ΕΨΘΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΑΕΦΛΣΩ 

ΩΥΕΞΑ   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

NAI ΡΑΛ ΤΧΛ ΤΧΛ   

T4235 ΥΣΧΣΧΨΣ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΩΡ ΥΣΩ 
ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΑΛ ΑΥΣ ΕΩΦΩΕΛΧ 
ΠΕΨΦΘΨΕΧ 

ΔΕΔΔΘΕ (ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ 
ΒΑΧΕΛ: ΩΑ 
Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/20 67/04-
02-2013 (ΦΕΞ 
Β297/13.2.2013) 
«ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
ΞΑΛ ΣΔΘΓΛΑ 
2009/72/ΕΞ) 

  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ 
ΥΦΣΞΩΥΨΣΩΡ ΑΥΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞA ΔΕΔΣΠΕΡΑ 
*ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΞΑΛ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ+ 

ΡΑΛ ΔΕΡ ΕΜΡΑΛ ΧΑΦΕΧ ΤΧΛ ΤΧΛ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ 9 -  Οριςμοί, μεκοδολογία και παραδοχζσ μετριςεων ςτουσ ειδικοφσ δείκτεσ 
εκροϊν και αποτελζςματοσ με βάςθ τα ςτοιχεία των πρόςκετων 
εγγράφων SFC2014 

 

 

Ακολουκοφν ςχζδια των οριςμϊν, τθσ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και των παραδοχϊν που ζχουν γίνει ςτο 
επίπεδο του ςχεδιαςμοφ των ΕΥ για τουσ ειδικοφσ ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελζςματοσ και εκροϊν 
(ΕΞΨ, ΕΨΥΑ,ΨΧ.). Χθμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται κατωτζρω (ςε ςυνεργαςία με τισ ΔΑ 
των ΕΥ) είναι προςωρινά και βαςίηονται ςτθν αποδελτίωςθ των πρόςκετων εγγράφων (other member 
state documents)  που επιςυνάφκθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων sfc2014 το Δεκζμβριο του 2014. Ξάλυψθ  
ελλείψεων (πχ οριςμϊν), προςκικεσ και διορκϊςεισ προβλζπεται να γίνουν με βάςθ τθ διαδικαςία τθσ 
ςτατιςτικισ επικφρωςθσ που περιλαμβάνεται ςτο ςχετικό κεφάλαιο ανωτζρω, ενϊ τα πλιρθ ςτοιχεία 
μεκοδολογίασ και οριςμϊν προβλζπεται να ειςαχκοφν θλεκτρονικά ςτο ΣΥΧ-ΕΧΥΑ , με τθ μορφι δελτίων 
ταυτότθτασ δείκτθ. 
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ  
 

T4201 

Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το ςφνολο τθσ δαπάνθσ των επιχειριςεων ςε Ζρευνα και Ανάπτυξθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ για το ζτοσ αναφοράσ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Σ τομζασ των επιχειριςεων περιλαμβάνει τισ επιχειριςεισ, τουσ οργανιςμοφσ και τα ιδρφματα, κφρια δραςτθριότθτα των οποίων είναι θ 
παραγωγι προϊόντων υπθρεςιϊν (εκτόσ από τθν μεταδευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ). Επιπλζον ο τομζασ αυτόσ περιλαμβάνει τισ 
δθμόςιεσ επιχειριςεισ κακϊσ και ιδιωτικοφσ-μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε επιχειριςεισ. 
 
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχου υπολογίςκθκε βάςει μεκοδολογίασ τθσ ΓΓΕΨ θ οποία αναλφεται ςε ξεχωριςτό αρχείο. 
("GRST-BERD-Patents-methodology.xls") 
 
Χυνοπτικά οι παραδοχζσ που ζγιναν είναι οι ακόλουκεσ: 
- Πε βάςθ το ΕΥΠ 2014 ζγινε εκτίμθςθ του ΑΕΥ για το 2023 (250 δισ, με τθν παραδοχι  ότι κα υπάρχει 3,5% αφξθςθ του ΑΕΥ για κάκε 

ζτοσ μετά το 2017. Αυτι παραδοχι υιοκετικθκε για το διάςτθμα 2021-2023). 

- Ψζκθκε ςτόχοσ για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 το  0,38% του ΑΕΥ 

- Από τα ςτοιχεία του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ) για το 2011 (τελευταία επίςθμα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία), υπολογίςκθκε το 

ποςοςτό του ΑΕΥ κάκε περιφζρειασ ςτο ςυνολικό ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Ζγινε θ παραδοχι ότι θ κατανομι αυτι του ΑΕΥ κα παραμείνει 

ςτακερι και κατά το 2023.  

- Ζγινε κατανομι του ςυνολικοφ ΑΕΥ τθσ χϊρασ το 2023 ανά περιφζρεια με βάςθ τα ποςοςτά από το βιμα 2) και το ΑΕΥ από το βιμα 1). 

- Ζγινε υπολογιςμόσ των δαπανϊν των επιχειριςεων για ΕΨΑ το 2023 (1 δισ.€)  με δεδομζνα το ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ (0,40%) και το ςυνολικό 

ΑΕΥ (250 δισ) 

- Ψζκθκαν ςτόχοι ΑΕΔΕΨΑ (%) για κάκε κατθγορία περιφζρειασ πλθν τθσ Χτ. Ελλάδασ. 

- Πε βάςθ τουσ ςτόχουσ ΑΕΔΕΨΑ 2023 του βιματοσ 5) και το εκτιμϊμενο ΑΕΥ του 2023 (βιμα 2), υπολογίςκθκαν οι δαπάνεσ ΕΨΑ των 

επιχειριςεων (ςε εκ.€) για κάκε κατθγορία περιφζρειασ, πλθν τθσ Χτ. Ελλάδασ 

- Σι δαπάνεσ ΕΨΑ των επιχειριςεων (ςε εκ.€) για τθν Χτ. Ελλάδα προζκυψαν με αφαίρεςθ των δαπανϊν των άλλων κατθγοριϊν 

περιφερειϊν από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ τθσ χϊρασ (950 εκ. €-βιμα 4). Επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια διότι μετά τθν Αττικι ζχει 

το μεγαλφτερο ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ το 2011 και διακζτει πολλζσ βιομθχανίεσ, οπότε με κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ εκεί κα μποροφςε να 

ανεβεί ςθμαντικά το ποςοςτό ΑΕΔΕΨΑ. 

 
Από τον ςυνθμμζνο ΡΛΝΑΚΑ 1 του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ, προκφπτουν οι τιμζσ βάςθσ του δείκτθ Ψ4201 με ζτοσ αναφοράσ το 2011, 
τελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α ανά περιφζρεια. 
Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν για 
το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία 
περιφζρειασ (Χυνθμμζνοσ ΡΛΝΑΚΑΣ 2, Χτιλθ 3). 
Ψα ποςοςτά που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ για το ζτοσ 2011, εφαρμόςτθκαν επί τθσ τιμισ ςτόχου 0,38% του για τον 
προςδιοριςμό τθσ ΔΕΥΑΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν (ςτιλθ 4). Ψα ποςοςτά που προζκυψαν αναπροςαρμόςτθκαν ςτθν ςυνζχεια, 
ςφμφωνα με τθν ςτιλθ 5 του πίνακα με το ακόλουκο ςκεπτικό. 
Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ ςε περιόδουσ φφεςθσ (όπωσ 
ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε περίοδο ανάπτυξθσ και με 
δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το ποςοςτό ΔΕΥΕΨΑ μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ 
το προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν κρίςθ και ειςζρχεται ςε περίοδο ανάπτυξθσ: 
- Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και επομζνωσ κα ζχουν μεγαλφτερο 

ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ από πλευράσ επιχειριςεων για 

ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ καινοτομίασ και «ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ 

περιφζρειεσ και το εξωτερικό. 

- Χτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των 

επιχειριςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ ΔΕΥΕΨΑ 

αναμζνεται να λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (0,20%). 

- Σι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα λάβουν μειωμζνα κονδφλια ςε ςχζςθ με το τρζχον ΕΧΥΑ. Αυτό καταρχιν κα μποροφςε να 

οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ από τθν αναμενόμενθ (0,56%). Τμωσ, ταυτόχρονα, παρατθρείται ιδθ ενίςχυςθ τθσ ερευνθτικισ και 

καινοτομικισ κουλτοφρασ και αυξθμζνο ενδιαφζρον από πλευράσ των επιχειριςεων για τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ και ςυμπράξεισ με 

ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ εκ των οποίων αρκετοί ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ. Επομζνωσ αναμζνεται 

μεγαλφτερθ μόχλευςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων που κα εξιςορροπιςει τθν μείωςθ των κονδυλίων από τα διαρκρωτικά ταμεία. 



 

 
142 

 
Υθγι ςτοιχείων: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ/ ΓΓΕΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ 

 

T4206 

Ροςοςτό των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ταχφτθτασ >=100Mbps 

Σριςμόσ: Δείκτθσ ηιτθςθσ που ορίηεται ωσ το ποςοςτό των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων με διαφθμιηόμενθ ταχφτθτα >= 100 
Mbps επί του ςυνόλου των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν γραμμϊν 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Σ ςτόχοσ για 50% ποςοςτό ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων τθσ Χϊρασ ζωσ το 2023 από το 0,1% που βριςκόταν το αντίςτοιχο 
ποςοςτό το 2013, προκφπτει από το Digital Scoreboard 2013 και τθν Digital Agenda 2020. 

 
Υθγι ςτοιχείων: Digital Scoreboard 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4212 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία (ΑΡΑ) των 9 ςτρατθγικϊν τομζων τθσ χϊρασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτθν αξία τθσ ακακάριςτθσ παραγωγισ τθσ χϊρασ που παράγεται ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ 
προτεραιότθτασ, αφοφ αφαιρεκεί θ ενδιάμεςθ κατανάλωςθ δθλαδι θ αξία των πρϊτων υλϊν, καυςίμων και υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν από άλλουσ και χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ. Αντιπροςωπεφει τθν προςτικζμενθ αξία που 
δθμιουργείται από  τουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ που ζχουν οριςτεί ςτο ΕΥΑνΕΞ κατά τθν παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν εντόσ τθσ 
χϊρασ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά κλάδο (Α10), ςε τρζχουςεσ τιμζσ, ςε εκ, ευρϊ παρουςιάηεται από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ για 10 κλάδουσ, 
οι οποίοι όμωσ δεν αντιπροςωπεφουν τουσ εννζα κλάδουσ προτεραιότθτασ του ΕΥΑνΕΞ. Ξατά ςυνζπεια ζγινε θ παρακάτω 
επεξεργαςία, ωσ υπόκεςθ εργαςίασ για να υπολογιςτεί ακροιςτικά θ ΑΥΑ των κλάδων που απαςχολοφν το ΕΥΑνΕΞ. Πε το κόκκινο 
χρϊμα (βλ.παρακάτω πίνακα) εξαιρζκθκαν οι κλάδοι που δεν αφοροφν το ΕΥΑνΕΞ. Ψο άκροιςμα των υπολοίπων κλάδων που αφοροφν 
το ΕΥΑνΕΞ είναι 118.233 εκ. ευρϊ και αποτελεί το 73,9% τθσ ςυνολικισ ΑΥΑ. 
 

 
 
 
Ψιμι Βάςθσ: Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε βάςει των προςωρινϊν ςτοιχείων για το ζτοσ 2013 που εκδίδει θ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 
 
Ψιμι ςτόχοσ: Οαμβάνουμε ωσ υπόκεςθ εργαςίασ (εκτίμθςθ), ότι θ ΑΥΑ κα αυξάνεται 1% ετθςίωσ ζωσ το 2023. Ξατά ςυνζπεια το 2023 
θ ΑΥΑ κα ζχει διαμορφωκεί ςε περίπου 130.000 εκ. ευρϊ  (Χφνολο Χϊρασ) με τα 118.311 εκ ευρϊ να αφοροφν όλεσ τισ κατθγορίεσ 
περιφερειϊν εκτοσ από τθν περιφζρεια Ρότιου Αιγαίου και τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ όπου θ ΑΥΑ κα είναι 11.689 εκ ευρϊ. 
Ξατανομι τιμισ βάςθσ και ςτόχου ανά περιφζρεια Βάςει τθσ ΑΥΑ ανά Ξλάδο και ανά Υεριφζρεια από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίηεται το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ ςτθ  ςυνολικι ΑΥΑ για τουσ 9 κλάδουσ προτεραιότθτασ για τθν τιμι 

Ξωδ. ESA 95 I. Τρζχουςεσ τιμζσ 2013* ΤΟΣ 

AYA Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 5.931 ΑΓΦΣΔΛΑΨΦΣΦΘ 

AYB_AYE 
Σρυχεία και λατομεία, μεταποίθςθ, ενζργεια, παροχι νεροφ, 
επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων, εξυγίανςθ 

23.427 ΕΡΕΦΓΕΛΑ/ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

AYF Ξαταςκευζσ 2.912 ΩΟΛΞΑ - ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ 

AYG_AYI 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και 
μοτοςικλετϊν, μεταφορά και αποκικευςθ, υπθρεςίεσ παροχισ 
καταλφματοσ και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ 

36.332 ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ/ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘ 

AYJ Eνθμζρωςθ και επικοινωνία 7.250 ΨΥΕ 

AYK Χρθματοπιςτωτικζσ και αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 7.639   

AYL Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 26.669   

AYM_AYN 
Επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, 
διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ 

7.439   

AYO_AYQ 
Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ, 
εκπαίδευςθ, δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και 
τθν κοινωνικι μζριμνα 

34.560 ΩΓΕΛΑ 

AYR_AYU 
Ψζχνεσ, διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία, επιςκευζσ ειδϊν νοικοκυριοφ 
και άλλεσ υπθρεςίεσ 

7.820 ΥΔΒ 

  Χφνολο A10 159.979   
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βάςθσ και τθν τιμι ςτόχου. 
 

Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ΔΛΕΨΘΧ 

 

T4214 

Εξαγωγζσ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ 

Σριςμόσ :  
Αφορά τθν  αξία των εξαγωγϊν του ςυνόλου των επιχειριςεων που ςχετίηονται με τουσ 9 τομείσ προτεραιότθτασ του ΕΥΑνΕΞ, όπωσ 
προκφπτει από τθν αφαίρεςθ τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων καπνοφ και πετρελαιοειδϊν (που δεν εντάςςονται ςε κάποιον 
από τουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ του ΕΥΑνΕΞ) από τθν αξία των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ  
 χϊρασ (ςε εκ. €) 

 
 
 

 
 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ψιμι Βάςθσ: Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε βάςει επεξεργαςίασ των δεδομζνων του αρχείου “Exports by commodity item” το οποίο 
επικαλείται ωσ πθγι τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ.  
 
Ψιμι Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου υπολογίηεται βάςει των εξισ παραδοχϊν: 
1. Αφξθςθ του ΑΕΥ κατά 1% ετθςίωσ 
2. Διατιρθςθ ςτακερισ τθσ ποςόςτωςθσ των εξαγωγϊν 
Ψο 2012 βάςει των ςτοιχείων από τθν ΕΟ. ΧΨΑΨ το ΑΕΥ και οι εξαγωγζσ εμφανίηουν τθν παρακάτω εικόνα 
 
 

 
 
 
Σι εξαγωγζσ το 2012 αποτελοφν το 29% του ΑΕΥ. 
Σι εξαγωγζσ των προϊόντων το 2012 ςυνολικά είναι 27.360 εκ. ευρϊ, άρα επί του ςυνόλου των εξαγωγϊν αποτελοφν το 52%. Σι 

  Εξαγωγζσ 2012 - εκ ευρϊ Εξαγωγζσ από 9 τομείσ 

Ηωντανά Ηϊα 19,4 19,4 

τρόφιμα 2.214,0 2.214,0 

φροφτα και λαχανικά 1.768,8 1.768,8 

ποτά 202,6 202,6 

καπνόσ 427,6   

ηωοτροφζσ 47,0 47,0 

πρϊτεσ φλεσ και θμικατ προϊόντα 616,3 616,3 

δζρματα  80,1   

ξυλεία  8,4   

λοιπζσ 527,8   

Ορυκτά & μεταλλζυματα 557,9 557,9 

πετρελαιοειδι 10.384,0   

βιομθχανικά προϊόντα 9.647,7   

κλωςτουφαντουργικά 367,3 367,3 

χθμικά 775,7 775,7 

φαρμακευτικά 958,2 958,2 

πλαςτικζσ φλεσ 812,3 812,3 

μζταλλα & προϊόντα 2.720,1 2.720,1 

μθχανιματα / εξοπλιςμόσ 701,6 701,6 

ςυςκευζσ / όργανα 1.311,8 1.311,8 

μεταφορικά μζςα 474,8   

ζπιπλα / ειδθ ξφλου φελλοφ 107,4 107,4 

ενδφματα / είδθ ταξιδίου 767,2 767,2 

υποδιματα 59,0 59,0 

γουναρκά / δερμάτινα 61,1 61,1 

λοιπά 531,2 531,2 

Λοιπά Ειδθ 1.475,1 1.475,1 

Χφνολο 27.360,4 16.074,0 

 

Μέγεθος (σε εκατομμύπια €) 

2012 

Ακαθάπιστο Εγχώπιο Πποϊόν             (σε 
αγοπαίερ τιμέρ) 

193.347 

Εισαγωγέρ 

62.049 

Εξαγωγέρ 

52.728 
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εξαγωγζσ από τουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ είναι 16.074 εκ. ευρϊ, ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου των εξαγωγϊν των προϊόντων (27.360 
εκ. ευρϊ) είναι 59%. Διατθρϊντασ αυτά τα τρία ποςοςτά ςτακερά όςο αυξάνεται το ΑΕΥ κατά 1% κάκε χρόνο μζχρι το 2023 προκφπτει 
θ τιμι ςτόχοσ 17.340 εκ. ευρϊ το 2023 (εκ των οποίων 1.509 εκ ευρϊ αφοροφν Ρότιο Αιγαίο και Χτερεά Ελλάδα και οι υπόλοιπεσ 
περιφζρειεσ 15.831 εκ ευρϊ). 
 
Ξατανομι ανά Υεριφζρεια 
Θ κατανομι ανά περιφζρεια πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ δεδομζνων του ζτουσ 2012 από ζρευνα του Λνςτιτοφτου Εξαγωγικϊν 
Ερευνϊν και Χπουδϊν (ΛΕΕΧ) του ΧΕΒΕ, το οποίο ανζλυςε τα ςτοιχεία ελλθνικοφ εξωτερικοφ εμπορίου ανά περιφζρεια και ανά νομό για 
το διάςτθμα 2008- 2012. 
 
Ψα ποςοςτά αυτά εφαρμόςτθκαν επί τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ (επί τθσ τιμισ 
βάςθσ και τθσ τιμισ ςτόχου). 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4215 

Μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν Ακακάριςτθ Τελικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθ ςυμβολι των ΑΥΕ (ποςοςτό, %) ςτθν Ακακάριςτθ Ψελικι Ξατανάλωςθ Ενζργειασ (ΩΥΕΞΑ, *Ζκκεςθ 
προόδου για τισ ΑΥ, ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC+) ςε ετιςια βάςθ. Αφορά ςε όλθ τθ χϊρα και όλεσ τισ μορφζσ 
ΑΥΕ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου βάςει τθσ Ζκκεςθσ προόδου για τισ ΑΥΕ (ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC)+ 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ *Ζκκεςθ προόδου για τισ ΑΥΕ (ςτο πλαίςιο του άρκρου 22 τθσ Σδθγίασ 2009/28/EC)+ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4216 

Επενδφςεισ επιχειριςεων για τθ διαχείριςθ αποβλιτων και περιοριςμό περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ 

Σριςμόσ: Είναι το φψοσ τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ (δθμόςια και ιδιωτικι ςε εκατ. €), κατά τθ διάρκεια του Υρογράμματοσ, που αφορά 
ςτθ βελτίωςθ-αλλαγι παραγωγικισ διαδικαςίασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν /περιοριςμό παραγωγισ αποβλιτων / 
αφξθςθ βακμοφ ανάκτθςθσ πρϊτων υλϊν από ρεφματα αποβλιτων/ υλοποίθςθ ςχθμάτων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ/μείωςθ όγκου και 
ρυπαντικοφ φορτίου. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Για τθ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ των τιμϊν επιςυνάπτεται το αρχείο:"ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΔΕΛΞΨΩΡ.pdf" 
Σι τιμζσ βάςθσ βαςίηονται ςτα ςτοιχεία ενταγμζνων ζργων τθσ ΓΓΒ ςτο ΣΥΧ που αφοροφν περιβαλλοντικζσ δράςεισ (Υράςινεσ 
Ωποδομζσ και Υράςινθ Επιχείρθςθ) 
Χτοιχεία ενταγμζνων ζργων Υρας. Ωποδομζσ και Υρας. Επιχείρθςθ ςτο ΣΥΧ (ΡΣΕ 2014) 
 

Αρ. ενταγμζνων  ζργων   Χυνολικόσ π/υ (ΔΔ και Λδ. Χυμμετοχι) (ςε Π€) 
8 περιφζρειεσ Χφγκλιςθσ   27      19,34 
Αττικι               15      11,32 
Ξ. Πακεδονία    12           8,96 
Δ. Πακεδονία      2        1,91 
Χτερεά Ελλάδα    14      11,64 
Ρ. Αιγαίο                        0           0 
ΧΩΡΣΟΣ                      71       53,17 
 
Χτόχοσ 2020 
Χτόχοσ είναι να διπλαςιαςκοφν περίπου οι αντίςτοιχεσ επενδφςεισ και ανάλογα τθν περιφζρεια και τθ δυναμικι που παρουςιάηει κάκε 
κατθγορία περιφζρειασ ςτισ δράςεισ αυτζσ. 

 

Υθγι ςτοιχείων: ΕΧΥΑ 2007-2013/ ΓΓΒ 

 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ 

 

T4217 
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Νεοφυείσ επιχειριςεισ που διατθροφνται 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό (%) των  νεοφυϊν  επιχειριςεων επί του ςυνόλου των επιχειριςεων των οποίων θ δθμιουργία 
κα ζχει υποςτθριχκεί  από το ΕΥΑΡΕΞ και  6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ βρίςκονται ςε κανονικι λειτουργία.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ζκκεςθ ζρευνασ "Θ Επιχειρθματικότθτα από Ανζργουσ ςτθν Ελλάδα",  θ οποία διεξιχκθ από το Υανεπιςτιμιο τθσ Οωηάνθσ ςε 
ςυνεργαςία με τον ΣΑΕΔ, ςε επιλεγμζνο δείγμα Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, από πζντε (5) προγράμματα 
επιχειρθματικότθτασ που υλοποιικθκαν από το 2008 και μετά.   
Χτόχο αποτελεί θ διατιρθςθ και θ οριακι αφξθςθ του ποςοςτοφ αυτοφ.(από 75% ςε 80%) 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4223 

Αρικμόσ πατεντϊν (PCT patents) 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των αιτιςεων PCT που ζχουν υποβλθκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ με χϊρα 
προζλευςθσ εφευρζτθ τθν Ελλάδα (ι εφόςον πρόκειται για περιφερειακι κατανομι, τθν περιφζρεια τθσ χϊρασ). 
H Patent CooperationTreaty (PCT) είναι μια διεκνισ ςυνκικθ  θ οποία ζχει υπογραφεί από 133 χϊρεσ. Θ αίτθςθ PCT δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτον εφευρζτθ να αιτθκεί προςταςία  για μια εφεφρεςθ , ταυτόχρονα ςε κάκε μια από ζνα μεγάλο εφροσ χωρϊν 
ςυμπλθρϊνοντασ μια κοινι "διεκνι αίτθςθ" αντί για πολλζσ εκνικζσ θ περιφερειακζσ πατζντεσ. Ωσ χϊρα προζλευςθσ κεωρείται θ 
χϊρα προζλευςθσ του εφευρζτθ. Ψο πλεονζκτθμα τθσ αίτθςθσ για PCT είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εφευρζτθ να αναμείνει 6 ζωσ 
12 μινεσ πριν ηθτιςει προςταςία και επίςθσ ςε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ, ο εφευρζτθσ μπορεί να αποςφρει τθν αίτθςθ κι  
ζτςι να αποφφγει να πλθρϊςει μεγάλα ποςά χρθμάτων. Αυτό όμωσ μπορεί να ςθμαίνει ότι οι αιτιςεισ αυτζσ μπορεί να μθν ζχουν 
ιδιαίτερθ τεχνολογικι αξια ι κακαρι εμπορικι αξία άρα κατατίκενται πιο εφκολα και χωρίσ μεγάλο ρίςκο (οριςμόσ από Innovation 
Union Competitiveness Report, 2-13). 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςκθκε βάςει ςτοιχείων του OBI, για το 2011. Υαρόλο που υπάρχουν ςτοιχεία και για μεταγενζςτερα ζτθ, 
επιλζχκθκε το 2011 ωσ ζτοσ αναφοράσ, επειδι οι προβλζψεισ για τισ πατζντεσ ςυςχετίςτθκαν με τθν αφξθςθ τθσ δαπάνθσ Ε&Α των 
επιχειριςεων, για τθν οποία τα τελευταία επίςθμα ςτοιχεία είναι αυτά του 2011. Θ τιμι ςτόχοσ για τον αρικμό αιτιςεων των πατεντϊν 
ςυνολικά και ανά κατθγορία περιφζρειασ υπολογίηεται με βάςθ τθ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ζνταςθσ Ε&Α 2011 (Δαπάνεσ Ε&Α ζωσ % 
ΑΕΥ) και τον αρικμό των πατεντϊν που υπιρχαν κατά το ζτοσ βάςθσ.Θ άςκθςθ αυτι υλοποιικθκε από τθ ΓΓΕΨ και φαίνεται ςτο 
ςυνθμμζνο αρχείο "GRST-BERD-Patents-methodology.xls"  
 
Υθγι ςτοιχείων: ΣΒΛ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4224 

Μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά δθμοςίευςθ Ελλινων ερευνθτϊν (Δείκτθσ απιχθςθσ) 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ απιχθςθσ είναι ο μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά δθμοςίευςθ και υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ του αρικμοφ των αναφορϊν 
που καταγράφονται ςε οριςμζνθ χρονικι περίοδο προσ το ςυνολικό αρικμό των δθμοςιεφςεων τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου. Σ δείκτθσ 
απιχθςθσ υπολογίηεται, ανά διαςτιματα πενταετίασ, για τθν εκτίμθςθ τθσ απιχθςθσ του ςυνόλου των ελλθνικϊν δθμοςιεφςεων. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςυνολικοφ ςτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ γίνεται Βάςει ςτοιχείων από ΓΓΕΨ και Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ).  
(Βλζπε ςυνθμμζνο αρχείο ΔΕΛΞΨΘΧ_ΑΥΘΧΘΧΘΧ_ΓΓΕΨ_ΕΞΨ.doc και ςυνθμμζνο ΡΛΝΑΚΑ 4) 
Ψα τελευταία διακζςιμα οριςτικά αναλυτικά ςτοιχεία για τθν τιμι βάςθσ, είναι το 2010. 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε αναλογικά βάςει τθσ τιμισ βάςθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΓΓΕΨ, Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ 

 

T4226 

Υοςοςτό κάλυψθσ των ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων επόμενθσ γενιάσ 

Σριςμόσ: Δείκτθσ προςφοράσ που ορίηεται ωσ το ποςοςτό των Ροικοκυριϊν που κατοικοφν εντόσ περιοχϊν όπου προςφζρονται 
υπθρεςίεσ NGA. Σι Ωπθρεςίεσ Υρόςβαςθσ Επόμενθσ Γενιάσ (NGA) περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ τεχνολογίεσ: FTTH, FTTB, Cable Docsis 
3.0, VDSL και άλλεσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ υπερ-υψθλισ ταχφτθτασ  (τουλάχιςτον 30 Mbps download) 
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Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου: 
Σ ςτόχοσ για 100% κάλυψθ τθσ Χϊρασ ζωσ το 2023 από το 27 % που βριςκόταν θ κάλυψθ το 2013, προκφπτει από  τοDigital Scoreboard 
2013 και τθν Digital Agenda 2020. 

 
Υθγι ςτοιχείων: Digital Scoreboard 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4228 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθν εξοικονόμθςθ τθσ τελικισ ενζργειασ θ οποία κα προκφψει από τισ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε 
ετιςια βάςθ ςτισ δράςεισ των ΕΥ 4β και ΕΥ 4γ, αντίςτοιχα *ΩΥΕΞΑ - ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ), 
ςυχνότθτα εκκζςεων: τριετισ βάςει τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (Άρκρο 24 παράγραφοσ 2)+. Χυγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Άρκρο 24 
Επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ: «2. Ζωσ τισ 30 Απριλίου 2014, και εν ςυνεχεία ανά τριετία, τα κράτθ μζλθ 
υποβάλλουν εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ. Ψα εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ καλφπτουν 
ςθμαντικά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν αναμενόμενθ ι/και επιτευχκείςα εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων ςτον τομζα του εφοδιαςμοφ, τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ ενζργειασ, κακϊσ και τθσ τελικισ 
χριςθσ ενζργειασ, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ των ςτόχων ενεργειακισ απόδοςθσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1. Ψα 
εκνικά ςχζδια δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςυμπλθρϊνονται από επικαιροποιθμζνεσ εκτιμιςεισ τθσ αναμενόμενθσ ςυνολικισ 
κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ το 2020, κακϊσ και εκτίμθςθ των επιπζδων κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτουσ τομείσ 
που αναφζρονται ςτο παράρτθμα XIV μζροσ 1.» 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ του ςτόχου για ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ 902 Ξtoe/ζτοσ ζωσ το 2023 από τισ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ (από τθν τιμι βάςθσ 69,76 ktoe/ζτοσ το 2013) ζγινε βάςει ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 
2012/27/ΕΕ)+ 

 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ *ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ)+ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ψριετισ 

 

T4231 

Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κα μουςεία 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ προςμετρά τον αρικμό επιςκεπτϊν ετθςίωσ ςτο ςφνολο των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων τθσ χϊρασ, που 
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ (για τα οποία υπάρχουν επίςθμα ςτατιςτικά δεδομζνα) όπωσ προκφπτει από 
τθ, ςε μθνιαία βάςθ, ζρευνα κίνθςθσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ επί 150 Πουςείων και 120 αρχαιολογικϊν χϊρων. Πετράται ο αρικμόσ των 
επιςκζψεων, ανεξαρτιτωσ τθσ καταβολισ ι όχι αντιτίμου ειςιτθρίου. 

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου : 
Ψιμι Βάςθσ: Σ υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ αρικμοφ επιςκζψεων για το 2013 (16,76 εκ. € ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ) ζγινε βάςει ςτοιχείων 

από τα Πθναία Δελτία Ψφπου τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Χτοιχεία (actual) Πε βάςθ ςτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ το 2013 αρ. επιςκεπτϊν 16.122.315 
(ανεξαπηήηωρ ηηρ καηαβολήρ ή όσι ανηιηίμος ειζιηηπίος) και απ. ειζιηηπίων 11.184.975  Λαν. – Σκτ 2013 και με εκτίμθςθ (από 

ςτοιχεία προθγοφμενων μθνϊν) για τθν περίοδο Ροε- Δεκ. 
Ψιμι Χτόχου: Ζγινε εκτίμθςθ για 0,5% αφξθςθ ετθςίωσ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Ξατά 
ςυνζπεια ζωσ το 2023 οι επιςκζπτεσ εκτιμϊνατι να ανζλκουν ςε περίπου  17,56 εκ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ιτοι αφξθςθ 5 % 
Ξατανομι ανά περιφζρεια: Βάςει διανυκτερεφςεων τουριςτϊν ανά περιφζρεια (2009. ΕΟΧΨΑΨ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ 

 

T4233 

Συνολικό βάροσ απορριμμάτων/ αποβλιτων βιομθχανικισ παραγωγισ που οδθγείται ςτθν ανακφκλωςθ 

Σριςμόσ: Είναι θ ετιςια δυναμικότθτα επεξεργαςίασ αποβλιτων  (ςε τόνουσ / ζτοσ) που αντιςτοιχοφν  ςε απόβλθτα βιομθχανικοφ 
τφπου (επικίνδυνα ι μθ), τα οποία υπολογίηονται με βάςθ τθν ετιςια παραγωγι χωρίσ να υπολογίηονται τα υπολείμματα καφςθσ.  

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου: 
Θ ςτόχευςθ του δείκτθ είναι υπολογιςμζνθ με βάςθ τθν ετιςια παραγωγι λαςπϊν και ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Ωσ τιμι βάςθσ 
λαμβάνονται οι ποςότθτεσ των αποβλιτων που καταγράφονται ςτο 2

ο
 παραδοτζο του ΕΧΔΑ. Χυγκεκριμζνα, ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ 

λαμβάνεται τιμι βάςθσ 985.000 τόνοι/ζτοσ με ζτοσ αναφοράσ το 2013. Θ περιφερειακι κατανομι αυτισ τθσ τιμισ βαςίηεται επίςθσ 
ςτο ΕΧΔΑ. 
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Χθμειϊνεται ότι από πίνακα του ΕΧΔΑ το ςυνολικό βάροσ των καταγεγραμμζνων αποβλιτων (πλθν καφςθσ) ανζρχεται ςε 906.729 
τόνουσ/ ζτοσ. Δεδομζνου όμωσ ότι υπάρχουν και μθ καταγεγραμμζνα φορτία που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ γι’ αυτό θ τιμι βάςθσ 
προςαυξάνεται κατά 1% περίπου. (βλ ΥΛΡΑΞΑ 3 ςυνθμμζνα) 
Ψιμι Χτόχοσ: 
Θ τιμισ ςτόχου βαςίηεται ςτο ΕΧΔΑ (4ο παραδοτζο) όπου το 2020 υπολογίηεται θ ανάγκθ περίπου 1.300.000 τόνοι/ ζτοσ αποβλιτων 
βιομθχανικισ παραγωγισ να οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ. Ωπολογίηεται ότι για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να αυξθκεί κατά 25-30 % το 
ποςοςτό των βιομθχανικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ. Σι ανάγκεσ του Ρ. Αιγαίου για το 2020 προςδιορίςτθκαν 
επίςθσ από το ΕΧΔΑ. 

 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ/ ΓΓΒ (ΕΧΔΑ) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ 

 

T4235 

Ροςοςτό καταναλωτϊν που εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το ποςοςτό καταναλωτϊν που κα εξυπθρετθκοφν από ευφυείσ μετρθτζσ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, όπωσ 
περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ  ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013) "Αντικατάςταςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ 
τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ" και ςτθν οδθγία 2009/72/ΕΞ.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Δεδομζνου ότι, μζχρι ςιμερα, δεν υπάρχει εγκατάςταςθ «ζξυπνων» μετρθτϊν και ανάλογθ εμπειρία από τθ λειτουργία ενόσ τζτοιου 
ςυςτιματοσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, θ τιμι-βάςθσ για τον εν λόγω δείκτθ είναι εκ των πραγμάτων μθδενικι. 
Θ τιμι ςτόχοσ για το τζλοσ τθσ περιόδου 2014-2020 είναι το 80% των καταναλωτϊν να εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ και  
βαςίςτθκε ςτο χρονοδιάγραμμα του άρκρου 3 τθσ ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013)  «Αντικατάςταςθ 
ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ» και ςτθν Σδθγία 2009/72/ΕΞ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΔΕΔΔΘΕ (υπολογιςμοί βάςει:  ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013)  «Αντικατάςταςθ 
ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ Ξαι οδθγία 2009/72/ΕΞ ) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4237 

Αφξθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ και ωφελοφμενουσ και το ευρφ κοινό για τθν 
υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκφράηει το ποςοςτό (%) τθσ επίτευξθσ πλθροφόρθςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων του Υρογράμματοσ και 
γενικότερθσ ενθμζρωςθσ των ωφελοφμενων κακϊσ και του γενικοφ και ειδικοφ κοινοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΕΥ και τισ 
ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ με θλεκτρονικά μζςα (διαδίκτυο, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, εξατομικευμζνθ θλεκτρονικι επικοινωνία). 
Χυνεκτιμϊνται οι ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ  και δθμοςιοποίθςθσ επιπλζον των προβλεπόμενων από τουσ  Ξανονιςμοφσ και το ΧΔΕ. Κα 
καταβλθκεί προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΑΠΕΑ.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου:  
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ βάςθσ αναλφκθκαν ςτοιχεία τθσ ΕΩΔ ΕΥΑΕ για τθ ΥΥ 2007-2013, για τθ πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν 
δικαιοφχων του ΕΥΑΡ ΛΛ,  τθ γενικότερθ ενθμζρωςθ  των ωφελοφμενων και του γενικοφ και ειδικοφ κοινοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ 
του ΕΥ και τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, με θλεκτρονικά μζςα (διαδίκτυο, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, δυνατότθτα εξατομικευμζνθσ 
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ). Εκτόσ από τισ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ/ δθμοςιότθτασ του εγκεκριμζνου Χχεδίου Δράςθσ Επικοινωνίασ 
του ΕΥΑΡ ΛΛ, των απαιτιςεων των Ξανονιςμϊν και του ΧΔΕ, υλοποιικθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ επιπλζον ενεργειϊν, γι'αυτό ο βακμόσ 
επίτευξθσ ενθμζρωςθσ με θλεκτρονικά μζςα προςδιορίηεται ςε 95% κατά το ζτοσ αναφοράσ (2013). 
Ψιμι ςτόχοσ : Θ περαιτζρω αφξθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ ζωσ το 100% επιτυγχάνεται ενδεικτικά με παρουςίαςθ  βαςικϊν 
ςτοιχείων των Ετιςιων εκκζςεων υλοποίθςθσ του ΕΥ και των μελετϊν και ερευνϊν πεδίου, των αποτελεςμάτων των εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ κατά τθν υλοποίθςθ του ΕΥ,  τθσ ενθμζρωςθσ για το ςυνολικό ζργο τθσ Επ.Υαρ. (αποφάςεισ ζγκριςθσ κριτθρίων) και τισ 
ςθμαντικζσ εξελίξεισ τθσ πολιτικισ ςτουσ τομείσ παρζμβαςθσ του ΕΥΑΡΕΞ και τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4205 

Υιοκζτθςθ ΤΡΕ από επιχειριςεισ 

Σριςμόσ:  Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (επί του ςυνόλου των επιχειριςεων) που ενςωματϊνουν εξοπλιςμό, εφαρμογζσ, ι/και ςυςτιματα 
ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι τουσ λειτουργία, προκειμζνου να παρζχουν θλεκτρονικζσ παραγγελίεσ, πλθρωμζσ, πωλιςεισ αλλά και να 
πραγματοποιοφν θλεκτρονικζσ αγορζσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. 
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Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από τθν Ψθφιακι Χφγκλιςθ και τισ ςχετικζσ επιδόςεισ τθσ χϊρασ ςτο Digital Scoreboard 2014. 
Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί επίςθσ εκτίμθςθ τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ βάςει και των ςτόχων τθσ Digital Agenda 2020. 
 
Υθγι ςτοιχείων:  
1. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/greece  (Enterprises selling online - SMEs (10-249 persons employed) (in % of 
enterprises) 
2. Adoption of ICT by businesses http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pibi_ictb&lang=en 
3. Digital Scoreboard 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4207 

Ροςοςτό καινοτόμων ΜΜΕ επί του ςυνόλου 

Σριςμόσ: Υοςοςτό Ξαινοτόμων Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν καινοτομία επί του ςυνόλου των ΠΠΕ  
 
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ξατά τθν εξζταςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν επιχείρθςθ καταγράφονται όλοι οι "τφποι" καινοτομίασ που μπορεί αυτι να αναπτφξει : θ 
παραγωγι ενόσ νζου για τθν επιχείρθςθ ι ςθμαντικά βελτιωμζνου προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ), θ εφαρμογι μίασ νζασ ι 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ, θ εφαρμογι μιασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ οργανωςιακισ μεκόδου ι μεκόδου μάρκετινγκ. 
Θ "Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey" αποτελεί τθν επίςθμθ πανευρωπαϊκι ζρευνα για τθ ςυλλογι ςτοιχείων 
για τισ καινοτομίεσ και τισ καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χτθν Ελλάδα θ ζρευνα αφορά 
15.000 ελλθνικζσ επιχειριςεισ με 10 εργαηόμενουσ και άνω, ςε διάφορουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.Θ παραγωγι των 
επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ και τθν Ξαινοτομία ςτθν Ελλάδα υλοποιείται από το Εκνικό Ξζντρο 
Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ), μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΟΧΨΑΨ. 
 
Δεδομζνου ότι ςθμαντικά κονδφλια των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ περιόδου 2014-2020 ςτρζφονται προσ τθν καινοτόμο 
επιχειρθματικότθτα και μάλιςτα ςε τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, κεωρείται ότι αυτά κα ςυντελζςουν ςε αφξθςθ του ποςοςτοφ 
καινοτόμων ΠΠΕ επί του ςυνόλου των ΠΠΕ, χωρίσ βζβαια να παραβλζπεται το δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ Χϊρασ. Για το 
λόγο αυτό, και λόγω του διευρυμζνου οριςμοφ τθσ καινοτομίασ ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθ μθ τεχνολογικι καινοτομία) εκτιμάται ότι 
ζωσ το 2023 αναμζνεται αφξθςθ του ποςοςτοφ κατά 10% τθσ τιμισ βάςθσ, ιτοι 4,8 ζωσ 5,5 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ανά κατθγορία 
περιφζρειασ. Χτο ςφνολο Χϊρασ ο δείκτθσ εκτιμάται να ανζλκει από 51,9 % ςε 57,1 %. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Community Innovation Survey, Innovation Scoreboard, ΕΞΨ, Eurostat 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Διετισ  
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Θ "Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey" διεξάγεται ανά ΤΛΕΤΛΑ 

 

Τ4221 

Σφμφωνα ςυνεργαςίασ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων φορζων, για εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςυμφϊνων ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων/ 
φορζων, για εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν που αναβακμίηουν τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν προςφορά 
δεξιοτιτων κρίςιμων για τθν υποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ.. Διευκρινίηεται ότι με τον όρο επιχειριςεισ 
ςυμπεριλαμβάνονται και οι ςυλλογικοί φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων (κεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, επιμελθτιρια κλπ) 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ςφμφωνα με το  δείκτθ εκροισ Ψ4222 για ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 
για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ 
Θ τιμι ςτόχοσ προςεγγίηεται με βάςθ το ζργο των τομεακϊν ομάδων ςχεδιαςμοφ για ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. 
Πε δεδομζνο  ότι το ΕΥΑΡΕΞ 2014-2020 προγραμματίηει να ενιςχφςει τζτοιεσ δράςεισ για πρϊτθ φορά και με γνϊμονα τον ςχετικό 
δείκτθ εκροισ Ψ4222, θ τιμι βάςθσ για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτελζςματοσ (Ψ4221) είναι 0 (μθδζν).   
Ζχει τεκεί ωσ τιμι- ςτόχοσ του δείκτθ εκροισ Ψ4222, πλικοσ 10 ζργων που κα αφοροφν τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ  
επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων με αντικείμενο τον ςχεδιαςμό, προγραμμάτων ςπουδϊν ι/ και τθ δθμιουργία νζων 
τμθμάτων επαγγελματικϊν ςχολϊν. 
Χτθ βάςθ αυτοφ του δείκτθ εκτιμάται ότι ςε (6) ζξθ περιπτϊςεισ κα είναι εφικτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων  θ ςφναψθ ενόσ 
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ  μεταξφ  εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και ςυλλογικϊν φορζων εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων ι/ και 
μεμονωμζνων επιχειριςεων για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ςπουδϊν. Θ μορφι που κα πάρει θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ δεν ζχει 
ωριμάςει  και προαπαιτεί τθν εξειδίκευςθ από τουσ κακϋφλθν αρμόδιουσ φορείσ πολιτικισ, κακϊσ και ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, 
διαδικαςίεσ οι οποίεσ εκτιμάται ότι απαιτοφν μια περίοδο ωρίμανςθσ τουλάχιςτον ωσ τζλουσ 2015. 
Θ περιφερειακι κατανομι δεν ακολουκεί τθν χρθματοδοτικι κλείδα αλλά προςδιορίηεται με κριτιριο το αναμενόμενο ςχετικό 
ενδιαφζρον κατά τφπο περιφζρειασ. (π.χ. Ρότιο Αιγαίο: 1 περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςε κζματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ) . 
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Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4234 

Ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςε ετιςια βάςθ (εκ. κ.μ./ζτοσ) ςε όλθ τθ χϊρα.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ: Βάςει ςτοιχείων από το ΩΥΕΞΑ (μετριςεισ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου), θ τιμι βάςθσ για το ςφνολο τθσ 
Χϊρασ ανζρχεται ςε 4.225 εκατ. κ.μ./ζτοσ με ζτοσ αναφοράσ το 2012.  
Σ ςτόχοσ αποτυπϊνεται ςε ΦΕΞ ςτο οποίο θ ΦΑΕ παρουςιάηει τιμολόγια φυςικοφ αερίου και πρόβλεψθ κατανάλωςθσ. Σ ςτόχοσ που 
τίκεται είναι για το 2023, και για το ςφνολο τθσ χϊρασ 6.600 εκατ. κ.μ./ζτοσ (ΦΕΞ 2385/Β/2012). Ψα ςτοιχεία αποςτζλλονται από το 
ΩΥΕΞΑ ςε ετιςια βάςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ετιςια  

 

Τ4245 

Ζργα που καταλιγουν ςε ρυκμίςεισ που εφαρμόηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ "Ζργα που καταλιγουν ςε ρυκμίςεισ που εφαρμόηονται" (Κα απαιτθκεί μετονομαςία του δείκτθ ϊςτε να αποδίδει 
καλφτερα το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα), απαρικμεί νζεσ λειτουργίεσ -  διαδικαςίεσ διοικθτικοφ χαρακτιρα που εφαρμόηονται 
προκειμζνου θ δθμόςια διοίκθςθ να υποςτθρίηει αποτελεςματικά τθν επιχειρθματικότθτα 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ αρικμεί για το ςφνολο τθσ χϊρασ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ -  διαδικαςίεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι ωσ 
αποτζλεςμα τθσ  υλοποίθςθσ δράςεων προςαρμογισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ  
1.Δθμιουργία Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου και εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ,  
2.προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (ςτθν οδθγία 2006/123 ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά (αδειοδοτιςεισ, fast 
track κλπ) κακϊσ και  
3. προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία τθν Ρ 3998/2010 και με αυτόν ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ο κεςμόσ 
τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ).  
4. Υλατφόρμα StartUpGreece τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (ΓΓΒ) 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ςε 7 και αρικμεί το ςυνολικό πλικοσ βαςικϊν λειτουργιϊν -- διαδικαςιϊν κεςμικοφ ι διοικθτικοφ 
χαρακτιρα που αναμζνεται να είναι ςε εφαρμογι  ωσ τζλοσ 2023 και αναβακμίηουν τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ προσ τθν 
κατεφκυνςθ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ  (αδειοδοτιςεισ, άνοιγμα κλειςτϊν επαγγελμάτων, μείωςθ διοικθτικϊν βαρϊν, 
επίλυςθσ διαφορϊν, απλοποίθςθ  φορολογικϊν και διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν, υποςτιριξθ των ΠΠΕ ςε κζματα εξωςτρζφειασ και 
καινοτομίασ κακϊσ και διαλειτουργικότθτα των δθμοςίων υπθρεςιϊν). 
Για τονσ ςυγκεκριμζνο δείκτθ βλ "ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΧΧΕΔΛΣΩ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΨΩΡ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΨΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ " 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

 

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν  

T4204 

Αρικμόσ κοινϊν ζργων Ε&Κ με φορείσ άλλων χωρϊν (με ι χωρίσ ςυντονιςμό με τθν Ε.Ε) 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτα ζργα υποςτιριξθσ επιχειριςεων και ερευνθτικϊν ομάδων για να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
διακρατικισ ι διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτθν Ε&Ψ. Υεριλαμβάνονται και ζργα που αφοροφν ςε ςφνδεςθ-ςυντονιςμό με πολιτικι Ε&Ψ τθσ 
ΕΕ ι διεκνϊν ερευνθτικϊν οργανιςμϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε βάςει του μζςου μοναδιαίου κόςτουσ 150.000 ευρϊ δθμόςια δαπάνθ για ζργα Ε & Ξ με φορείσ άλλων 
χωρϊν από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. Σ προχπολογιςμόσ ςτο ΕΥΑνΕΞ για παρόμοια ζργα ανζρχεται ςε περίπου 83,7 
εκ. ευρϊ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, άρα προκφπτουν περίπου 558 ζργα. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:  Ετιςια 

 

T4213 

Αρικμόσ υποδομϊν εγκατάςταςθσ υποδοχισ επιχειριςεων (επιχειρθματικά πάρκα) που ενιςχφονται 

Σριςμόσ: Αφορά ςε ενιςχυόμενα υφιςτάμενα και νζα Επιχειρθματικά Υάρκα. Ψο Επιχειρθµατικό Υάρκο (ΕΥ) είναι ζνα οργανικά 
ολοκλθρωμζνο ςφνολο δομϊν, υπθρεςιϊν και υποδομϊν που ιδρφεται και λειτουργεί για τθν υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων του 
δευτερογενοφσ και του τριτογενοφσ τομζα. (Επιχειρθματικό Υάρκο Ψφπου Α-Γ,  Ειδικοφ Ψφπου, Εξυγίανςθσ (ΕΥΕ),  Ενδιάμεςου Βακμοφ 
Σργάνωςθσ (ΕΥΕΒΣ), κλαδικοί εκκεςιακοί και αποκθκευτικοί χϊροι π.χ. υπερτοπικζσ logistics εγκαταςτάςεισ και  πρακτορεία, 
agrologistics center , district parks και Hubs ςτισ εμπορευματικζσ πφλεσ ειςόδου ι ςτα μεγάλα λιμάνια τθσ χϊρα κ.α) 

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Βάςει προχπολογιςμοφ περίπου 42 εκ. και με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 5,25 εκ ευρϊ το κάκε επιχειρθματικό πάρκο εκτιμάται κα 
ενιςχυκοφν 8 πάρκα ςτισ Υεριφζρειεσ πλθν Χτερεάσ Ελλάδασ και Ροτίου Αιγαίου. Αντίςτοιχα για τισ Υεριφζρειεσ Χτερεάσ Ελλάδασ και 
Ροτίου Αιγαίου, βάςει προχπολογιςμοφ περίπου 2,7 εκ. και με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 1,35 εκ ευρϊ το κακζνα, εκτιμάται ότι κα 
ενιςχυκεί από 1 πάρκο ςε κακεμία από αυτζσ. 
Ιτοι 10 πάρκα ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Βιμα 1:  
Ωπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των επιχειριςεων βάςει ςτοιχείων από «ΕΦΓΑΡΘ» ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ. 
Βιμα 2: 
Ωπολογιςμόσ του αρικμοφ των πάρκων  που κα ενιςχυκοφν ανά περιφζρεια βάςει του ποςοςτοφ των επιχειριςεων ανά περιφζρεια 
(τφποσ: επιχειρθματικά πάρκα*% επιχειριςεων ανά περιφζρεια) 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4218 

Υποςτθριηόμενα ςχζδια για δθμιουργία νζων επιχειριςεων 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των υποςτθριηόμενων ςχεδίων για δθμιουργία νζων επιχειριςεων λαμβάνοντασ χρθματοδοτικι 
ενίςχυςθ από το ΕΞΨ. Θ επιχείρθςθ που δθμιουργείται μπορεί να ζχει ιδρυκεί πριν τθν ζναρξθ του ζργου αλλά μζςα ςε μικρό ςχετικά 
διάςτθμα που ορίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι.  

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου: 
Εκτίμθςθ ενίςχυςθσ 2.000 ςχεδίων για δθμιουργία νζων επιχειριςεων βάςει προχπολογιςμοφ ΕΥΑνΕΞ και εκτιμϊμενου μοναδιαίου 
κόςτουσ. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν 
του ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4219 

Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται επιπρόςκετα του επιχειρθματία 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τισ κζςεισ εργαςίασ (ςε ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ) που δθμιουργοφνται ςτισ νζεσ επιχειριςεισ που 
ιδρφονται με χρθματοδοτικι ενίςχυςθ από το ΕΞΨ. Υεριλαμβάνονται κατά βάςθ οι εργαηόμενοι που θ πρόςλθψι τουσ ενιςχφεται από τθν 
παρζμβαςθ.  

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Εκτιμοφμε ότι κα ενιςχυκοφν 2.000 ςχζδια με μία νζα κζςθ ανά εγκεκριμζνο ςχζδιο. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του 
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4220 

Αρικμόσ δράςεων για ανάπτυξθ εργαλείων και παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ – κακοδιγθςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των διακριτϊν δράςεων που κα αναπτυχκοφν με τθ ςυνεργαςία των κοινωνικϊν  εταίρων, 
επιμελθτθρίων  και ςυλλογικϊν φορζων  εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων και  αφοροφν ςε ανάπτυξθ εργαλείων  και παροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ -  κακοδιγθςθσ  των επιχειριςεων με ςτόχο τθν αναδιάρκρωςθ και προςαρμογι τουσ ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ 
του επιχειρείν. 

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογίηεται βάςει εκτίμθςθσ για  το ςφνολο των ςχετικϊν δράςεων που κα αναπτυχκοφν από κοινωνικοφσ εταίρουσ, επιμελθτιρια  και 
ςυλλογικοφσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ επιχειριςεων. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του 
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4222 

Συνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι 
μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςυνεργαςιϊν μεταξφ των  επιχειριςεων και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων ςπουδϊν τριτοβάκμιασ ι μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ, που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυνάφειασ τθσ εκπαίδευςθσ και 
τθσ κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, βαςιηόμενα ςτισ ανάγκεσ και τισ εξελίξεισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ςυνδζοντασ  
ςυςτθματικά και οργανωμζνα τον επιχειρθματικό κόςμο με τα εκπαιδευτικά ιδρφματα.  
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογίηεται βάςει εκτίμθςθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΥΑΡΕΞ   για τισ ςυνεργαςίεσ που κα αναπτυχκοφν, βάςει και του 
προχπολογιηόμενου ποςοφ του ΕΥΑνΕΞ για ςχετικζσ δράςεισ. Οαμβάνοντασ  υπόψθ ότι μζχρι ςιμερα, ςτθν Ελλάδα το πλαίςιο των 
ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εςτιάηεται  ςτθν πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν / 
τελειόφοιτων και ότι δεν ζχουν υπάρξει μζχρι ςιμερα, τζτοιου τφπου ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, θ 
τιμι ςτόχοσ προςεγγίηεται με βάςθ το ζργο των τομεακϊν ομάδων ςχεδιαςμοφ για ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ (τουριςμόσ, πολιτιςτικζσ και δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ, αγροδιατροφι κλπ)  
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 

Θ περιφερειακι κατανομι δεν ακολουκεί ακριβϊσ τθν χρθματοδοτικι κλείδα αλλά προςδιορίηεται με κριτιριο το αναμενόμενο ςχετικό 
ενδιαφζρον κατά τφπο περιφζρειασ. (π.χ. Ρότιο Αιγαίο: 1 περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςε κζματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ) . 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4227 

Ρρόςκετεσ επιχειριςεισ με ευρυηωνικι πρόςβαςθ με ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 30 Mbps 

Σριςμόσ: Δείκτθσ ηιτθςθσ που ορίηεται ωσ το πλικοσ των επιπλζον επιχειριςεων για τισ οποίεσ θ ταχφτερθ εκ των ςυνδζςεων internet 
που διακζτουν ζχει ςυμβατικι ταχφτθτα download μεγαλφτερθ των 30 Mbps. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Σ ςυνολικόσ ςτόχοσ των 70.000 επιχειριςεων ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ που κα αποκτιςουν ζωσ το 2023 ευρυηωνικι πρόςβαςθ με 
ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 30 Πbps προκφπτει βάςει εκτίμθςθσ τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ ςφμφωνα με το προχπολογιηόμενο ποςό ςτο 
ΕΥΑνΕΞ και το μζςο κόςτοσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν 
του ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Υαρατθρθτιριο ΞτΥ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4230 

Αρικμόσ δθμόςιων κτθρίων με καλφτερθ κατθγορία ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των δθμοςίων κτιρίων τα οποία πρόκειται να αναβακμιςτοφν ενεργειακά ςε καλφτερθ κατθγορία 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ (ΩΥΕΞΑ, ςε ετιςια βάςθ). 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Βάςει του μζςου εμβαδοφ και του μζςου κόςτουσ ανά κτίριο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το προχπολογιηόμενο ποςό ςτο ΕΥΑνΕΞ 
από ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ εκτιμάται ότι ζωσ το 2023 κα αναβακμιςτοφν ενεργειακά 15 δθμόςια κτίρια. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ-ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει ςτοιχείων από το ΩΥΕΞΑ (ςχετικόσ 
κατάλογοσ δθμοςίων κτιρίων του ΩΥΕΞΑ), ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ζργων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα δθμόςια κτίρια ςτισ 
εν λόγω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ περιφερειϊν. 

 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4232 

Αρικμόσ περιοχϊν ενδιαφζροντοσ όπου ενιςχφεται θ οικονομικι δραςτθριότθτα από το ΕΡΑνΕΚ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ςτον αρικμό των περιοχϊν με αξιοςθμείωτο πολιτιςτικό και φυςικό πλοφτο, θ αξιοποίθςθ του οποίου ςε μια 
λογικι βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ διατιρθςθσ, προςταςίασ και προαγωγισ των πόρων, ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχι και ειδικότερα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Βάςει του προχπολογιςμοφ του ΕΥΑνΕΞ (ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 6γ ανά κατθγορία περιφζρειασ), βάςει του μζςου μοναδιαίου 
κόςτουσ αντίςτοιχων ζργων του ΕΥΑΡ ΛΛ και των ΥΕΥ 2007-2013, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τμθματοποίθςθσ ζργων μεταξφ των 
δφο προγραμματικϊν περιόδων, τζκθκε ςτόχοσ για ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ 10 περιοχϊν ςτο ςφνολο τθσ 
Χϊρασ.  
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

T4238 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκφράηει τον αρικμό των ζργων που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ εξειδίκευςθσ/ ωρίμανςθσ ζργων και αποτίμθςθσ των  
αποτελεςμάτων των δράςεων που κα υλοποιθκοφν, τα ειδικότερα τεχνικισ – νομικισ φφςθσ ηθτιματα, τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κατά τθν 
υλοποίθςθ του ΕΥ και τισ ex ante αξιολογιςεισ που απαιτοφνται για τα ςχεδιαηόμενα ΧΣΕ, κα., με δικαιοφχουσ τθ  ΔΑ, ςθμαντικοφσ  
δικαιοφχουσ του ΕΥ, φορείσ προγραμματιςμοφ, κλπ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ (15) για τθν Ψ.Β. του ΕΞΨ αφορά το ςφνολο τθσ Χϊρασ, και υπολογίηεται ςτθ βάςθ ςτοιχείων του ΕΥΑΡ ΛΛ,  
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ και δικαιοφχουσ του ΕΥ για να προςδιοριςτεί ο αρ. ζργων που 
κα καλφπτουν τισ παραπάνω αναφερόμενεσ ανάγκεσ. Ψα ζργα αυτά είναι εκνικισ εμβζλειασ. 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ---- 

 

T4239 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Σριςμόσ: Θ τιμι υπολογίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΕΥΑΡ ΛΛ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ  προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ 
του ΕΥ για να προςδιοριςτεί ο αρικμόσ ζργων εξωτερικισ υποςτιριξθσ των ανωτζρω φορζων με υπθρεςίεσ  ςυμβοφλων ΨΩ.  
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Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Σ ςτόχοσ για 2 τζτοια ζργα ςτο πλαίςιο του ΕΞΨ αφορά το ςφνολο τθσ Χϊρασ, δεδομζνου ότι κα αφοροφν δράςεισ εκνικισ εμβζλειασ. 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ---- 

 

T4240 

Δικαιοφχοι που ενιςχφονται από ενζργειεσ υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ τουσ οργάνωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ διαχειριςτικισ τουσ 
επάρκειασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των Δικαιοφχων του ΕΥ που επωφελοφνται υποςτιριξθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ 
εκτζλεςθσ των ζργων τουσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαχειριςτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων.  Δικαιοφχοι κα είναι οι ςθμαντικοί 
δικαιοφχοι του ΕΥ, που εκτελοφν ζργα εκνικισ εμβζλειασ ςτο πλαίςιο του ΕΞΨ. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι-ςτόχοσ (10) υπολογίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΕΥΑΡ ΛΛ, υπολογίηοντασ τισ προτεραιότθτεσ ΕΥΑΡΕΞ και τισ ενδεικτικζσ δράςεισ και 
δικαιοφχουσ για τον προςδιοριςμό του αρ. υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν προσ τουσ ανωτζρω φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ 
εκτζλεςθσ των ζργων τουσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαχειριςτικϊν τουσ αρμοδιοτιτων, και αφοροφν το ςφνολο τθσ Χϊρασ. 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ---- 

 

T4244 

Σχζδια δράςθσ επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ τουσ να ςυμμετζχουν ςτα ςυςτιματα άτυπθσ και τυπικισ μάκθςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό των ςχεδίων δράςθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ τουσ να ςυμμετζχουν ςτα 
ςυςτιματα άτυπθσ και τυπικισ μάκθςθσ. Ψα ςχζδια αυτά περιλαμβάνουν τισ αναγκαίεσ  προςαρμογζσ των επιχειριςεων ςε οργανωτικό, 
λειτουργικό και διαχειριςτικό επίπεδο ςτισ ανάγκεσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο. 

 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ τιμισ ςτόχου: 
Ωπολογίηεται εκτιμϊντασ ότι (κυρίωσ μεςαίου μεγζκουσ) επιχειριςεισ  κα ςυμμετάςχουν αναπτφςςοντασ  ςχζδια δράςθσ για τθ  βελτίωςθ 
τθσ δυνατότθτάσ τουσ να ςυμμετζχουν ςε ευζλικτα προγράμματα ςπουδϊν και για τθν υποδοχι ςπουδαςτϊν.  Ψα ςχζδια αυτά αφοροφν 
ςτθν προςαρμογι των επιχειριςεων, ςε οργανωτικό, λειτουργικό και διαχειριςτικό επίπεδο ςτισ ανάγκεσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 
ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του 
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4209 

Επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ που υποςτθρίηονται από κερμοκοιτίδεσ 

Σριςμόσ: Σι Επιχειρθματικζσ Υρωτοβουλίεσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ ενζργειεσ μετατροπισ μιασ επιχειρθματικισ ιδζασ ςε επιχειρθματικό 
ςχζδιο και ςτθ ςυνζχεια ςε νζα επιχείρθςθ με αυξθμζνεσ προοπτικζσ βιωςιμότθτασ που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ μιασ 
κερμοκοιτίδασ (incubator, pre-incubator). Θ υποςτιριξθ αυτι δφναται να κατευκφνεται είτε προσ φυςικά πρόςωπα είτε προσ νεοςφςτατεσ 
επιχειριςεισ. 

 

Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Ξάκε κερμοκοιτίδα από τισ 30 ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, που ζχει τεκεί ςτόχοσ να δθμιουργθκοφν, εκτιμάται ότι κα υποςτθρίηει 30 
επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ ανά 2ετία, δθλαδι ςτο διάςτθμα των 5 ετϊν : 2.250 επιχειριςεισ. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Βιμα 1:  
Ωπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των επιχειριςεων βάςει ςτοιχείων από «ΕΦΓΑΡΘ» ανά περιφζρεια και κατθγορία περιφζρειασ. 
Βιμα 2: 
Ωπολογιςμόσ του αρικμοφ των επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν ανά περιφζρεια βάςει του ποςοςτοφ των επιχειριςεων ανά περιφζρεια 
(τφποσ: 4.000 επιχειριςεισ*% επιχειριςεων ανά περιφζρεια) 
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Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία δικαιοφχων 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4225 

Αρικμόσ ερευνθτικϊν υποδομϊν που ενιςχφονται 

Σριςμόσ: Σ αρικμόσ των ερευνθτικϊν Ωποδομϊν που κα ενιςχυκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο 2014-2020.  
 

Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Σι Ερευνθτικζσ Ωποδομζσ είναι εγκαταςτάςεισ, ερευνθτικοί πόροι, οργανωτικά ςυςτιματα και υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται από τισ 
ερευνθτικζσ κοινότθτεσ για τθ διεξαγωγι  ερευνθτικϊν δράςεων και τθν παραγωγι καινοτομίασ, ςτα πεδία ενδιαφζροντόσ τουσ. Τπου 
απαιτείται, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και πζραν τθσ ζρευνασ, όπωσ, για παράδειγμα, για εκπαιδευτικζσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σι 
Ερευνθτικζσ Ωποδομζσ περιλαμβάνουν: βαςικό επιςτθμονικό εξοπλιςμό (ι ςφνολα εργαλείων), ερευνθτικοφσ πόρουσ βαςιςμζνουσ ςτθ 
γνϊςθ, όπωσ ςυλλογζσ, αρχεία ι επιςτθμονικά δεδομζνα, θ-υποδομζσ (e-infrastructures), δεδομζνα, υπολογιςτικά ςυςτιματα και 
λογιςμικό, επικοινωνιακά δίκτυα και ςυςτιματα προϊκθςθσ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ και ψθφιακισ εμπιςτοςφνθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ 
υποδομι μοναδικοφ χαρακτιρα που είναι απαραίτθτθ ςτθν απόκτθςθ αριςτείασ ςτθν ζρευνα και καινοτομία. 
Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ ςτόχου: 
Σ ςυνολικόσ ςτόχοσ προκφπτει βάςει του προχπολογιηόμενου ποςοφ ςτο ΕΥΑνΕΞ και του μοναδιαίου κόςτουσ μιασ ερευνθτικισ υποδομισ 
και εκτιμϊνται ςε 24 ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ. 
Τπολογιςμόσ ανά κατθγορία περιφζρειασ: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλιϊν του 
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). 

 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

Τ4236 

Μικοσ υποβρυχίων καλωδίων 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το ςυνολικό μικοσ των υποβρυχίων καλωδίων που αναμζνεται να ζχει ποντιςτεί μζχρι το τζλοσ τθσ 
Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020. Αφορά ςτα ζργα τθσ Διαςφνδεςθσ των Ξυκλάδων και τθσ Διαςφνδεςθσ τθσ Ξριτθσ.  
 

Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 

Ψα ςτοιχεία για το ζργο τθσ Διαςφνδεςθσ Ξυκλάδων είναι από τθ μελζτθ κόςτουσ- οφζλουσ και τθν ζγκριςθ του κακεςτϊτοσ από τθν ΕΕ. Ψο 
ςυνολικό μικοσ των καλωδίων (ςε όλεσ οι φάςεισ του ζργου) είναι: 

Α’ Φάςθ: 222 km 

Β’ Φάςθ: 47,6 km 

Γ’ Φάςθ: 108 Km 

Χφνολο: 377,6 km 

Για τθν Α’ φάςθ, υπολογίηεται ότι κα υλοποιθκεί το 40% ςτθν επόμενθ Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020, δθλ. 222 * 40% = 88,8 χλμ. 
(αυτι κα είναι και θ υλοποίθςθ ςτο τζλοσ του 2018) και επομζνωσ ςυνολικά 244,4 χλμ. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανομι των πόρων ανά ΕΥ/ΥΕΥ ςτθν τελευταία Υρόςκλθςθ του ζργου ςτο ΕΥΑΡ ΛΛ ςυνδυαςτικά με τθν 
κατανομι των πόρων μεταξφ «Οιγότερο αναπτυγμζνων» και «Χε μετάβαςθ» περιφερειϊν ςτο ΕΥΑνΕΞ προκφπτει θ κατανομι των χλμ. ωσ 
εξισ: 

Χφνολο                               244,4 

Οιγότερο αναπτυγμζνεσ     137,3 

Αναπτυγμζνεσ                 15,6 

Χε μετάβαςθ                 27,0 

Χτερεά Ελλάδα                 40,0 

Ρότιο Αιγαίο                 24,5 

Ψο μικοσ του καλωδίου για το ζργο τθσ Διαςφνδεςθσ τθσ Ξριτθσ είναι περίπου 380 χλμ. (μικοσ για μονό υποβρφχιο καλϊδιο). Σ 
υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ τθσ τιμισ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ πραγματοποιικθκε βάςει τθσ κατανομισ των κονδυλίων του 
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ ςτόχου ανά κατθγορία περιφζρειασ (ΕΩΧΧΑ). Σπότε προκφπτει ότι: 
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Χφνολο                                380,0 

Οιγότερο αναπτυγμζνεσ      245,1 

Αναπτυγμζνεσ                 72,2 

Χε μετάβαςθ                 48,2 

Χτερεά Ελλάδα                   6,5 

Ρότιο Αιγαίο                   8,0 

 

Πεγή ζηνηρείωλ: Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ - ΑΔΠΘΕ 

 

πρλόηεηα ππνβνιήο εθζέζεωλ: Ετιςια 

 

Ψ4246 

Ροςοςτό (%) Επιπρόςκετων Εγγραπτζων Δικαιωμάτων ανά Γεωγραφικι Ενότθτα (κτθματολόγιο) 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το επιπλζον ποςοςτό, επί του ςυνόλου των εγγραπτζων δικαιωμάτων τθσ χϊρασ, υλοποίθςθσ του εκνικοφ 
κτθματολογίου, μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΥΑνΕΞ των υπθρεςιϊν ςφνταξθσ των προςωρινϊν κτθματολογικϊν υποβάκρων και 
δθμιουργίασ τθσ κτθματογραφικισ βάςθσ δεδομζνων ανάρτθςθσ ςε περιοχζσ τθσ τζταρτθσ γενιάσ κτθματογραφιςεων. 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και τιμισ ςτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 ςε 67% (Χφνολο Χϊρασ) εκτιμάται από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 2007-2013. Από τα ιδθ 
εγγεγραμμζνα δικαιϊματα που λειτουργοφν Ξτθματολόγιο (από τθν Αϋ 
φάςθ κτθματογράφθςθσ), ο δείκτθσ βρίςκεται ςτο 18% επί του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Σ μνθμονιακόσ ςτόχοσ είναι το 2023, ο δείκτθσ να 
ανζλκει ςτο 100%. Χε ό,τι αφορά το ζργο του ΕΥΑΡΕΞ, αυτό αναμζνεται να ςυνειςφζρει με 67 %, από το οποίο το 1/3 περίπου κα γίνει από 
τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΥΑνΕΞ και το υπόλοιπο από ιδίουσ πόρουσ τθσ ΕΞΧΑ ΑΕ. Ψο επιπλζον 15% που απαιτείται για τον μνθμονιακό 
ςτόχο κα καλυφκεί από άλλα προγράμματα. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα και Δικαιοφχοσ ζργου 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ετιςια 

 

ΥΛΡΑΞΑΧ 1 Δαπάνθ Ε&Α επιχειριςεων ωσ (%) ποςοςτό επί του ΑΕΥ 
Τιμζσ βάςθσ με ζτοσ αναφοράσ το 2011* 

 
 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ 

 
 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

Δαπάνεσ 

Ε&Α 2011
**

 
(εκ. Ευρϊ) 

 
 

ΑΕΡ 2011 
***(εκ. €) 

Ζνταςθ Ε&Α 
2011 (Δαπάνεσ 
Ε&Α ωσ % ΑΕΡ) 

 
Υεριςςότερο 
αναπτυγμζνεσ 

ΑΨΨΛΞΘ   363,3 100.317,3 0,36 

ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ 0,7 7.076,4 0,01 

 364,0 107.393,7 0,34 

Υεριφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 2,8 5.371,3 0,05 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ   32,1 9.542,5 0,34 

ΛΣΡΛΣΛ ΡΘΧΣΛ 0,2 3.716,7 0,01 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 7,9 8.978,2 0,09 

ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ 0,7 3.009,1 0,02 

ΞΦΘΨΘ 6,5 10.196,7 0,06 

  
50,2 

 
40.814,5 

 
0,12 

Οιγότερο 
αναπτυγμζνεσ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ 13,6 8.227,7 0,17 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 44,4 28.095,4 0,16 

ΘΥΕΛΦΣΧ                          1,2 4.499,3 0,03 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ                         1,1 9.905,7 0,01 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 11,3 9.595,4 0,12 

  
71,6 

 
60.323,5 

 
0,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 485,9 208.531,7 0,23 

            * Ψελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α ανά περιφζρεια 

                 **πθγι: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία Ε&Α για το 2011 
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*** πθγι: Eurostat (τελευταία ενθμζρωςθ ςτοιχείων 03.03.2014 – ςτοιχεία για το  ανακεωρθμζνο ΑΕΠ των χωρϊν ςε επίπεδο 

περιφζρειασ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ακόμα. Θ ανακεωρθμζνθ τιμι του ΑΕΠ του ςυνόλου χϊρασ για το 2011 ανζρχεται ςτα 207.752,0 

εκ. Ευρϊ. Θ ανακεϊρθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ΕΛ.ΣΑΣ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό EE 549/2013  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ESA 

2010)). 

 

Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία 

περιφερειϊν για το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι κατά το ζτοσ 2011 

για κάκε κατθγορία περιφζρειασ (πίνακασ 2, Χτιλθ 3). 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Κατθγορία 

περιφερειϊν 

 
 
 

Τιμι βάςθσ 

ΔΕΡΕΤΑ (%) 

% 

περιφερειακισ  Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ ΔΕΡΕΤΑ 

προσ 2023 "business 

ςυνολικι as usual" 

Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ 2023 

με εφαρμογι τθσ 

RIS3 

Ρεριςςότερο 

αναπτυγμζνεσ 

 
0,34% 

 
147,83% 

 
0,56% 

 
0,56% 

Ρεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ 

 
0,12% 

 
52,17% 0,20% 

 
0,23% 

Λιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 

 
0,12% 

 
52,17% 

 
0,20% 

 
0,15% 

Συνολικι 

ΔΕΡΕΤΑ 

 
0,23% 

 
0,38% 

 
0,38% 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3 

 
Αττικι 

 
ΕΑ 

Υετρελαϊκά 
απόβλθτα που 
δεν 
χρθςιμοποιοφνται 
ωσ διαλφτεσ 

 
R3 

 
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ 
οργανικϊν ουςιϊν ‐ R3 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ 

 

 

Αττικι 

 

 

ΕΑ 

Ε.Α. Ωλικά 

ςυςκευαςίασ, 
τζφρεσ, ςκωρίεσ 
(2000), οργανικζσ 
λάςπεσ (15000), 
υγρά οργανικά 
απόβλθτα, 
γαλακτϊματα 
(10000) 

 

 

R12 

 
Επεξεργαςία και παραγωγι 
δευτερογενοφσ καυςίμου 
(από υλικά ςυςκευαςίασ, 
οργανικζσ λάςπεσ και 
οργανικά υγρά) 

 

 

27000,00 

 

 

Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ 

 

 

Αττικι 

 

 

ΕΑ 

 
 

ςτακεροποίθςθ 

αποβλιτων γίνονται 

190306* 

 

 

R12 

αλλαγι ςυςκευαςίασ και 

βελτίωςθ 

ροολογικϊν ιδιοτιτων, για 

χριςθ 
ωσ πρϊτθ υλθ ςτθ 
τςιμεντοβιομθχανία ι άλλθ 
αδειοδοτθμενθ εγκατάςταςθ 

 

 

1000,00 

 

 

Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ 

Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 
ΕΑ 

 

Ε.Α. κυρίωσ ιλφεσ, 

ςκωρίεσ, τζφρεσ 

 

R12/D 8 

 

Χτακεροποίθςθ‐

ςτερεοποίθςθ λαςπϊν 

 
 

3000,00 

 
 
Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ 

 
Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 

 

ΕΑ 

 
Ε.Α. κυρίωσ 
ρυπαςμζνα 
χϊματα και 
λάςπεσ με 
πετρζλαιο 

 
 

R12/D 8 

Βιοεξυγίανςθ ρυπαςµζνων 

χωµάτων και οργανικϊν 
αποβλιτων τθσ 
πετρελαϊκισ 
βιοµθχανίασ 

(βιολογικι επεξεργαςία) D8 

 

 

900,00 

 

 

Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ 



 

 
157 

 
Αττικι 

 
ΕΑ 

 
Απόβλθτα ψυκτικϊν 
υγρϊν 

 
R3 

 
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ 
οργανικϊν ουςιϊν – 
ψυκτικϊν υγρϊν ‐ R3 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ 

 
Αττικι 

 
ΕΑ 

 
Απόβλθτα ψυκτικϊν 
υγρϊν 

 
R3 

 
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ 
οργανικϊν ουςιϊν – 
ψυκτικϊν υγρϊν ‐ R3 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ 

 

 

Αττικι 

 

 

ΕΑ 

Ξυρίωσ απόβλθτα 

από τθ 
φωτογραφικι 
βιομθχανία και τα 
ακτινολογικά 
εργαςτιρια 
αργυρουχα αποβλθτα 
(Ξωδ ΕΞΑ 09) 

 

 

R4 

 
 
Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ 
αργφρου και ενϊςεων 
αργφρου – R4 

 

 

29,00 

 

 

Ωφιςτάμενθ 

 
ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ ΑΕΥΣ 

Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 
ΕΑ 

 
Ξυρίωσ απόβλθτα 
από τθ φωτογραφικι 
βιομθχανία και τα 
ακτινολογικά 
εργαςτιρια 

 
 
R4 

 

Ανακφκλωςθ / ανάκτθςθ 

αργφρου και ενϊςεων 

αργφρου – R4 

  
 
Ωφιςτάμενθ 

 

ΔΘΟΩΧΘ ΦΣΦΕΑ 

 
 

Θπειρωτικι 

χϊρα 

 
 
ΠΘ 

ΕΑ 

& 
ΕΑ 

 
ΠΘ ΕΑ και ΕΑ 
καφςιμα υλικά που 
περιζχουν 
επικίνδυνεσ ουςίεσ 
(βιομθχανικζσ 
λάςπεσ, χθμικά, 
οργανικά 
βιομθχανικισ 
προζλευςθσ) 

 
 
 
R1 

 
 
 
Χριςθ ωσ καφςιμο 

 
 
 

600000,00 

 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

ΕΡΩΧΘ 

ΨΧΛΠΕΡΨΣΒΛΣΠ 
ΘΧΑΡΛΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ, 
εκτίμθςθ για 

2020 

 
 
Αττικι 

 
 
ΕΑ 

 
5700 γαλακτωματα 

5700 λάςπεσ 
8800 λοιπά 
επικίνδυνα 

 
 
R 

 
Πονάδα διαχείριςθσ και 
ανακφκλωςθσ αποβλιτων, 
ΑΔΦΑΡΣΥΣΛΘΧΘ 

 
 

20200,00 

 
 
Ωφιςτάμενθ 

Χχεδιαηόμενθ‐ 

αναηθτείται 
χρθματοδότθςθ επιςτολθ 
ΩΥΕΞΑ 

Δυτικι 
Πακεδο 
νία 

 
ΕΑ 

 
ταφι επικινδφνων 

βιομθχανικϊν 

 
D1 

 
Ψελικι διάκεςθ–D1 

 
15000,00 

 
Ωφιςτάμενθ 

 
επιςτολθ ΩΥΕΞΑ 

 
 
 
 
Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 
 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

Βιομθχανικά (και 

αςτικζσ) 

λάςπεσ 
020204, 020301, 
020305, 

020401, 020402, 

020403, 
020502, 020603, 
020702, 

020703, 020705, 

030310, 

030311, 040107, 

190603, 
190604, 190605, 
190606, 

190805, 190812, 

190814, 
190902, 190903 

 
 
 
 

 

R3 

 
 
 

 
Υαραγωγι οργανικοφ 
εδαφοβελτιωτικοφ‐ 
οργανοχουμικϊν 
λιπαςμάτων 

 
 
 
 

 

150000,00 

 
 
 
 

 

Ωφιςτάμενθ 

 
Πθτρϊο επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ)    ΑΕΥΣ 

 

 

Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 

Βιομθχανικά (και 

αςτικζσ) λάςπεσ 
010101, 020304, 
020109, 

020106, 020301, 

020305, 

020501, 020502, 

 
 
 

 
R3 

 
 
 
 

Υαραγωγι Βιολογικϊν ‐ 

Σργανοχουμικϊν 

Οιπαςμάτων 

 
 
 

 
10000,00 

 
 
 

 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ)    ΑΕΥΣ 
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190805 
 
 
 

 
Αττικι 

 
 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 

 

Βιομθχανικά (και 
αςτικοφ τφπου) 
οργανικά απόβλθτα 
0201, 0202, 0203, 
0204, 0205, 

0206, 0207, 0303 

 
 
 

 
R3 

 

 

Υαραγωγι 
οργανοχουμικϊν 
λιπαςμάτων από 
βιομάηα και 
βιοαποδομιςιμα μθ 
επικίνδυνα οργανικά 
απόβλθτα 

 
 
 

 
25000,00 

 
 
 

 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ)    ΑΕΥΣ 

 
 
 

Υελοπό 

ννθςοσ 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R3 

 
 
 

Αναγζννθςθ πλαςτικοφ 

ςκραπ και υλικϊν 

ςυςκευαςίασ 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 
 
Χτερεά 
Ελλάδα 

 
 
 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
Χκραπ 
πολυαικυλαινίου 
ΕΞΑ 15 01 02, 02 01 
04 & 19 12 04 

 
 
 

 
R3 

 
 
 

 
Ανακφκλωςθ πολυαικυλενίου 

 
 
 

 
2600,00 

 
 
 

 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ)    ΑΕΥΣ 

 
 
 

Χτερεά 

Ελλάδα 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R4 

 
 
 

Ανάκτθςθ 

ψευδαργφρου, 

ορειχάλκου & 

αλουμινίου 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 

Χτερεά 

Ελλάδα 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R4 

 
 
 

Χυτιριο Αλουμινίου και 

Διαλογι‐ Ψυποποίθςθ ςκράπ 

μετάλλων 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 

Χτερεά 

Ελλάδα 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R4 

 
 
 
 
Χυτιριο Αλουμινίου 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R4 

 
 
 
Υαραγωγι αλουμινίου από 
ανακυκλωμζνα υλικά 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
Ξεντρικι 
Πακεδονία 

 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 

 

Πζταλλα 

 

 

R4 

 
 

Χφτευςθ κραμάτων 

αλουμινίου, ορειχάλκου και 

μπροφντηου 

  

 

Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο  

επιχειριςεων 

διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 

αποβλιτων(ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

Χτερεά 
Ελλάδα 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R4 

 
Υαραγωγι αλουμίνιου 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
Χτερεά 
Ελλάδα 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R4 

 
Χφτευςθ ελαφρϊν μετάλλων 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

Ξεντρικ 
ι Πακεδο 
νία 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
Πζταλλα 

 
 
R4 

Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, 
χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

  
 
Ωφιςτάμενθ 

 
 
ΕΕΥΑ 

 
Χτερεά 
Ελλάδα 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R4 

Υαραγωγι χαλκοφ, Χφτευςθ 
άλλων μθ ςιδθροφχων 
μετάλλων 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
Κεςςαλί α 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R4 

 
Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, 
χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 
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Αττικι 

 
ΠΘ 

ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R4 

Υαραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, 

χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
 
Ξεντρικ ι 
Πακεδο 
νία 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R12 

 
Επεξεργαςία μετάλλων 
(ςιδιρου‐ χάλυβα) και 
ανακφκλωςθ μεταλλικϊν 
απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 
 
Αττικι 

 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R12 

 
Διαλογι ‐ επεξεργαςία 
ςκράπ μετάλλων 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
Αν. 
Πακεδο 
νία ‐ Κράκθ 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
 
R12 

 
 
 

Επεξεργαςία ‐ μεταποίθςθ 

παλαιϊν μετάλλων 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
Αττικι 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R12 

Ξατεργαςία μεταλλικϊν 
αποβλιτων για τθν 
μετατροπι τουσ ςε 
δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
Αττικι 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
Πζταλλα 

 
R12 

 
Επεξεργαςία ςκραπ 
ςιδθροφχων και μθ 
ςιδθροφχων μετάλλων. 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
 

Χτερεά 

Ελλάδα 

 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 

 

Πζταλλα 

 
 

R12/R 4 

 
 

Ανακφκλωςθ μεταλλικϊν 

αποβλιτων. Χυτιριο 

αλουμινίου 

  

 

Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 

διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 

αποβλιτων(ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 
Χτερεά 
Ελλάδα 

 
 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 
R12/R 4 

 
 
 
Επεξεργαςία μεταλλικϊν 
απορριμμάτων 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 

Χτερεά 

Ελλάδα 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Πζταλλα 

 
 
 

R12/R 4 

 

Ανακφκλωςθ παλαιϊν 

μετάλλων και χυτθρίου 

ςκράπ αλουμινίου 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
Χτερεά 
Ελλάδα 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

πριονίδι, 
ξζςματα, 
αποκομμζνα 
τεμάχια, 
κατάλοιπα 
ξυλείασ, 

 
R3/ 
R12 

 
Υαραγωγι κοντραπλακζ, 
μοριοςανίδων, κλπ 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
 
Ξεντρικ ι 
Πακεδο 
νία 

 
 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R12 

 
 
Υρωτογενισ επεξεργαςία 
πλαςτικϊν 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
Ξεντρικ ι 
Πακεδο 
νία 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R12 

 
 
Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 
 
Ξεντρικ ι 
Πακεδο 
νία 

 
 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R12 

 
 
Επεξεργαςία και 
ανακφκλωςθ 
πλαςτικϊν 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
 

Χτερεά 

 
 
 

ΠΘ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R12 

 
Βιομθχανία 
παραγωγισ 
ανακυκλωμζνου 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
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Ελλάδα ΕΑ πλαςτικοφ ΩΥΕΞΑ) 

 
Αττικι 

 
ΠΘ 
ΕΑ 

Χκραπ 
πολυαικυλενίου, 
πολυπροπυλενίου 
και PVC 

 
 
R12 

Ανακφκλωςθ‐επεξεργαςία 
υπολειμμάτων παραγωγισ, 
πολυαικυλενίου, 
πολυπροπυλενίου και PVC 

  
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 
επιχειριςεων διαχείριςθσ μθ 
επικίνδυνων αποβλιτων 
(ιςτοςελίδα ΩΥΕΞΑ) 

 
 
Ξεντρικ ι 
Πακεδο 
νία 

 
 
 

ΠΘ 

ΕΑ 

 
 
 
 
Υλαςτικά 

 
 
 
 
R12 

 
 
 
 
Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν 

  
 
 
 
Ωφιςτάμενθ 

Πθτρϊο 

επιχειριςεων 
διαχείριςθσ μθ επικίνδυνων 
αποβλιτων (ιςτοςελίδα 
ΩΥΕΞΑ) 

 

 

Αττικι 

 
 
ΠΘ 
ΕΑ 

 
 
ςτακεροποίθςθ 
αποβλιτων γίνονται 
190307 

 

 

R12 

αλλαγι ςυςκευαςίασ και 
βελτίωςθ ροολογικϊν 
ιδιοτιτων, για χριςθ ωσ 
πρϊτθ υλθ ςτθ 
τςιμεντοβιομθχανία ι άλλθ 
αδειοδοτθμενθ εγκατάςταςθ 

 

 

14000,00 

 

 

Ωφιςτάμενθ 

 

 

ΑΕΥΣ 

 
 
Αττικι 

 

ΠΘ 

ΕΑ 

 

ΠΘ ΕΑ Ωλικά 

ςυςκευαςίασ, τζφρεσ, 

ςκωρίεσ (8000) 

 
 
R12 

Επεξεργαςία και παραγωγι 

δευτερογενοφσ καυςίμου 

(από 
υλικά ςυςκευαςίασ και 
τελικά προϊόντα) 

 
 

8000,00 

 
 
Ωφιςτάμενθ 

 
 
ΑΕΥΣ 

 
Υελοπό 

ννθςοσ 

 
ΠΘ 

ΕΑ 

ερυκρά ιλφσ από τθν 

παραγωγι αλουμίνασ 
 
R5 

 
Ξαταςκευι κεραμιδιϊν 
ςτεγϊν 

  
Ωφιςτάμενθ 

 
ΕΕΥΑ 

 
 

Θπειρωτ 

ικι 

χϊρα 

 
 
ΠΘ 

ΕΑ 

& 
ΕΑ 

 
ΠΘ ΕΑ και ΕΑ 
καφςιμα υλικά που 
περιζχουν 
επικίνδυνεσ ουςίεσ 
(βιομθχανικζσ 
λάςπεσ, χθμικά, 
οργανικά 
βιομθχανικισ 
προζλευςθσ) 

 
 
 
R1 

 
 
 
Χριςθ ωσ καφςιμο 

  
 
 
Ωφιςτάμενθ 

ΕΡΩΧΘ 

ΨΧΛΠΕΡΨΣΒΛΣΠ 
ΘΧΑΡΛΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ, 
εκτίμθςθ για 

2020 

 
 
 
 
 
 

 

Δυτικι 

Ελλάδα 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΘ 

ΕΑ 

απόβλθτα 

κτθνοτροφικϊν 

μονάδων, ιλφεσ 

επεξεργαςίασ 
υγρϊν αποβλιτων 
(απόβλθτα από 
μονάδεσ παραγωγισ 
και εμφιάλωςθσ μθ 
αλκοολοφχων ποτϊν 
και αναψυκτικϊν), 
γαλακτοκομικά 
απόβλθτα μονάδων 
παραγωγισ (λθγμζνα 
γάλατα ,τυριά, 
τυρόγαλο), 
υπολείμματα 
ηωοτροφϊν 
(απόβλθτα 
ενςίρωςθσ 
καλαμποκιοφ), 
πράςινα απόβλθτα 
(κλαδζματα κλπ). 

 
 
 
 
 
 

 

R3/ R1 

 
 
 
 
 
 

 

Υαραγωγι βιοαερίου από 

οργανικά απόβλθτα και 

θλεκτροπαραγωγι 

 
 
 
 
 
 
 
 

30000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
ΑΕΥΣ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 4  

Τιμζσ βάςθσ ανά περιφζρεια με ζτοσ αναφοράσ 2010 / τελευταία πενταετία 2006‐2010 

 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ 

 
 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

Μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά 

δθμοςίευςθ 
 

2006‐2010 

Υεριςςότερο 

αναπτυγμζνεσ 

ΑΨΨΛΞΘ 5,13 

ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ ‐ 

Π.Σ. 5,13 

Υεριφζρειεσ 

ςε μετάβαςθ 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 2,77 

ΛΣΡΛΣΛ ΡΘΧΣΛ 1,60 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 2,67 

ΒΣΦΕΛΣ ΑΛΓΑΛΣ 3,11 

ΞΦΘΨΘ 6,62 
 
 

Μ.Ο. 

5,75 

Οιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ & ΚΦΑΞΘ 3,66 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 4,44 

ΘΥΕΛΦΣΧ 6,49 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 4,31 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 4,85 
 

Π.Σ. 4,79 

 ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ 2,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 4,98 
 

1 

Χφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ βιβλιομετρικι μεκοδολογία οι αναφορζσ μετροφνται ςε χρονικά διαςτιματα κυλιόμενων πενταετιϊν (π.χ. 

2004‐2008, 2005‐2009, 2006‐2010 κ.ο.κ.) για να εξομαλφνονται 
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ΕΡ ΥΡΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

T4420  

Χρονοαπόςταςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΧΦΣΡΣΑΥΣΧΨΑΧΘ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ υπολογίηεται ωσ θ διάρκεια 
μετακίνθςθσ μεταξφ των δφο ςθμείων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ υπολογίηεται θ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ μεταξφ των δφο ςθμείων πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
βελτιωτικισ παρζμβαςθσ και τθσ τιμισ ςτόχου θ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ επί 
του καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου ζργου (οδικοφ ι ςιδθροδρομικοφ). 

Ειδικά για τον ΑΥ1 – Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 7iii «Ανάπτυξθ ςυνεκτικοφ και διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ 
ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν υψθλισ ποιότθτασ», ο Δείκτθσ Ψ4420 υπολογίηεται ωσ θ χρονικι διάρκεια διζλευςθσ από ζνα 
αρικμό ιςόπεδων οδικϊν διαβάςεων, οι οποίεσ καταργοφνται με τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων. Θ τιμι βάςθσ αντιςτοιχεί ςε 
μζςθ ταχφτθτα διζλευςθσ 80χλμ/ϊρα ςε μικοσ 5χλμ, θ οποία αυξάνεται για τθν τιμι ςτόχου ςε 110χλμ/ϊρα με τθ λειτουργία των 
ζργων (7 ιςόπεδεσ διαβάςεισ). 

Ζχει εφαρμογι ςε οδικά και ςιδθροδρομικά ζργα τόςο υπεραςτικοφ όςο και προαςτιακοφ/αςτικοφ χαρακτιρα. 

Χτα οδικά ζργα αποφεφγονται ακραίεσ εκτιμιςεισ τθσ χρονοαπόςταςθσ με τθ χριςθ μζςθσ λειτουργικισ ταχφτθτασ, που 
προκφπτει από υφιςτάμενεσ ζρευνεσ χρόνου ταξιδίου ςε όλο το εκνικό οδικό δίκτυο. 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ:  
Οεπτά τθσ ϊρασ  

 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 

 

T4421  

Ρροςπελαςιμότθτα 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑ» μεταξφ ενόσ κομβικοφ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ κομβικοφ ςθμείου προοριςμοφ 
υπολογίηεται ωσ ι ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ (αεροπορικι απόςταςθ) μεταξφ των δφο κομβικϊν ςθμείων. 

 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Σ δείκτθσ για τθν τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ με βάςθ το χρόνο 
μετακίνθςθσ επί του υφιςτάμενου τμιματοσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ για τθν τιμι ςτόχου 
υπολογίηεται ωσ θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα επί τθσ νοθτισ ευκείασ γραμμισ με βάςθ το χρόνο μετακίνθςθσ επί του 
καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου τμιματοσ (οδικοφ ζργου). 

Για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊνται οι μζςεσ λειτουργικζσ ταχφτθτεσ ςτον υφιςτάμενο και νζο οδικό άξονα, από τισ οποίεσ 
υπολογίηονται οι χρόνοι διαδρομισ με βάςθ τα μετρθμζνα πραγματικά μικθ επί του υφιςτάμενου και επί του νζου άξονα. Χτθ 
ςυνζχεια οι χρόνοι αυτοί χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό τθσ Λςοδφναμθσ Ψαχφτθτασ επί Ευκείασ Γραμμισ (ΛΨΕΓ) ΧΩΦΛΧ 
και ΠΕ το ζργο. Θ τιμι του δείκτθ για τθ τιμι βάςθσ και τθν τιμι ςτόχου προκφπτει από τον υπολογιςμό των δφο αντίςτοιχων 
ΛΨΕΓ. 

Ζχει εφαρμογι μόνο ςε οδικά ζργα κυρίωσ υπεραςτικοφ χαρακτιρα. 

Ξατά τθν εκτίμθςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ των οδικϊν ζργων αποφεφγονται ακραίεσ εκτιμιςεισ τθσ χρονοαπόςταςθσ με τθ 
χριςθ μζςθσ λειτουργικισ ταχφτθτασ, που προκφπτει από υφιςτάμενεσ ζρευνεσ χρόνου ταξιδίου ςε όλο το εκνικό οδικό δίκτυο. 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
χλμ/ϊρα  
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
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Τ4422  
Κίνδυνοσ κανατθφόρου τροχαίου ατυχιματοσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΚΑΡΑΨΘΦΣΦΣΩ ΨΦΣΧΑΛΣΩ ΑΨΩΧΘΠΑΨΣΧ» υπολογίηεται ωσ θ επικινδυνότθτα τθσ μετακίνθςθσ ωσ 
προσ τθν πικανότθτα ςυμβάντοσ κανατθφόρου τροχαίου ατυχιματοσ μεταξφ δφο κομβικϊν ςθμείων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ ςτατιςτικοφσ δείκτεσ από τθ λειτουργικι κατθγορία τθσ οδοφ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
βελτιωτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχου από τθν επικινδυνότθτα τθσ μετακίνθςθσ που προκφπτει μετά τθν υλοποίθςθ τθσ 
βελτιωτικισ παρζμβαςθσ. 

Σι ςχετικζσ επικινδυνότθτεσ υπολογίηονται με βάςθ διεκνϊσ αποδεκτά ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν 
προκακοριςμζνο εφροσ διακφμανςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ανά λειτουργικι  κατθγορία οδοφ. Ψα ςτοιχεία αυτά προζρχονται 
από ευρωπαϊκά και διεκνι ςτοιχεία οδικισ αςφάλειασ ανά κατθγορία οδοφ με βάςθ τουσ παρατθρθμζνουσ δείκτεσ 
ατυχθμάτων και παρουςιάηονται ςτουσ επόμενουσ πίνακεσ: 

Δείκτθσ Αρικμοφ Κανάτων ανά 10
6 

οχθματοχιλιόμετρα ςε αυτοκινθτόδρομουσ 

(Διεκνισ Βάςθ Δεδομζνων Σδικισ Ξυκλοφορίασ 

και Ατυχθμάτων - IRTAD) 

Δείκτθσ Αρικμοφ Κανάτων ανά 100Χ10
6 

οχθματομίλια ςε 

διάφορουσ τφπουσ οδϊν (ςτοιχεία τθσ FHWA των ΘΥΑ) 

Χϊρα Δείκτθσ 
Τφποσ Άξονα Δείκτθσ 

Αυςτρία 0,52 
Ξλειςτοί 
Αυτοκινθτόδρομοι 

0,46 

Βζλγιο 0,45 Αςτικοί Αυτοκινθτόδρομοι 0,49 

Δανία 0,30 Ξφριεσ Αρτθρίεσ 1,03 

Φιλανδία 0,42 Σφνολο Δικτφου 0,40 

Γαλλία 0,35   

Γερμανία 0,36   

Μζςοσ Προσ 0,40   

Πε βάςθ τα παραπάνω διαμορφϊκθκαν οι δείκτεσ επικινδυνότθτασ Αρικμόσ Κανάτων ανά 10
6
 οχθματοχιλιόμετρα που 

χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του Δείκτθ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΣΨΘΨΑ, που φαίνονται ςτον επόμενο Υίνακα: 

Διατομι Υπεραςτικό Δίκτυο Αςτικό Δίκτυο 

2Χ2 + ΛΕΑ & 2Χ3 + ΛΕΑ 0,40 – 0,50 0,50 – 0,60 

2Χ2  & 2Χ3 0,50 – 0,60 0,60 – 0,70 

2Χ1 + ΛΕΑ 0,60 – 0,70 0,70 – 0,80 

2Χ1 (ΡΕΟ) 0,70 – 0,80 0,80 – 1,20 

2Χ1 (Επαρχιακό) 1,00 1,00 – 1,20 

Σ   δείκτθσ υπολογίηεται ξεχωριςτά για τουσ αυτοκινθτόδρομουσ   και   ξεχωριςτά για   τισ 
νζεσ/αναβακμιηόμενεσ οδοφσ. 

Ζχει εφαρμογι μόνο ςε οδικά ζργα κυρίωσ υπεραςτικοφ χαρακτιρα. 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
Αρικμόσ Κανάτων  ανά 10 εκατ (107) οχθματο-χιλιόμετρα.   
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

 ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
 
 

T4423  

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε ετιςια ςυρμοχιλιόμετρα (λόγω θλεκτροκίνθςθσ) 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΕ ΕΨΘΧΛΑ ΧΩΦΠΣ-ΧΛΟΛΣΠΕΨΦΑ» υπολογίηεται ωσ θ κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν εκτζλεςθ 
του μεταφορικοφ ζργου. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Θ τιμι Βάςθσ υπολογίηεται ωσ θ ενζργεια θ προερχόμενθ από τθν καφςθ πετρελαίου κίνθςθσ για τθν μετακίνθςθ ςυρμϊν 
ςε ςυγκεκριμζνθ διαδρομι πριν τθν υλοποίθςθ του ζργου, ενϊ θ τιμι Χτόχου ωσ θ κατανάλωςθ τθσ αντίςτοιχθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ θλεκτροκίνθςθσ, εκπεφραςμζνθσ ςε ιςοδφναμεσ μονάδεσ πετρελαίου, για τθν ίδια μετακίνθςθ ςυρμϊν ανά ζτοσ. 

Από τα ςτοιχεία του ΣΧΕ λαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δρομολόγια και τισ αντίςτοιχεσ καταναλϊςεισ ανά τμιμα 
ςιδθροδρομικοφ άξονα και υπολογίηονται τα ετιςια ςυρμο-χιλιόμετρα και θ ετιςια κατανάλωςθ καυςίμου. Υαράλλθλα, από 
τθ διακζςιμθ βιβλιογραφία προκφπτει ότι κατά τθν εφαρμογι τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςε ςυρμό παρουςιάηεται εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ κατά 20% λόγω υψθλότερου ςυντελεςτι απόδοςθσ τθσ μθχανισ ζλξθσ και 5-10% λόγω ανάκτθςθσ ενζργειασ 
κατά τθν πζδθςθ. Για τον υπολογιςμό του δείκτθ αγνοείται θ εξοικονόμθςθ από τθν πζδθςθ και λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ 
εξοικονόμθςθ λόγω απόδοςθσ. 

Χθμειϊνεται ότι ο υπολογιςμόσ αφορά ςτον ίδιο αρικμό ετιςιων ςυρμο-χιλιομζτρων και δε λαμβάνει υπόψθ τυχόν αλλαγζσ 
ςτον αρικμό των δρομολογίων μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 
Ζχει   εφαρμογι  ςε   ςιδθροδρομικά  ζργα   τόςο  υπεραςτικοφ  όςο   και   προαςτιακοφ/αςτικοφ χαρακτιρα. 

Ψα  ςτοιχεία  κατανάλωςθσ   πετρελαίου   κίνθςθσ   και   τα  δρομολόγια   λαμβάνονται  από  τθν ΨΦΑΛΡΣΧΕ Α.Ε. και 
επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 

ktoe / ζτοσ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Χτοιχεία από ΨΦΑΛΡΣΧΕ, Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ, Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
 

 

T4424  

Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ξατάπλοι και απόπλοι πλοίων 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Από τα διακζςιμα ςτοιχεία για τθν κίνθςθ των λιμζνων λαμβάνονται ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ προςδζςεισ 
οχθματαγωγϊν και δεξαμενόπλοιων ςτουσ λιμζνεσ κακϊσ και ο ςυνολικόσ εμπορευματικόσ φόρτοσ που φορτϊνεται και 
εκφορτϊνονται ετθςίωσ. Από το αρικμό των προςδζςεων και τον ςυνολικό εμπορευματικό φόρτο προκφπτει θ μζςθ 
πλθρότθτα των πλοίων που προςδζνουν ςτον λιμζνα (Ψιμι Βάςθσ). 

Υαράλλθλα,   από   τισ   μελζτεσ   ΑΞΣ   των   λιμζνων   προκφπτει   ο   λόγοσ   μεταβολισ   λ   τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ ςε 
μελλοντικοφσ χρονικοφσ ορίηοντεσ. 

Από τον λόγο τθσ μελλοντικισ εμπορευματικισ κίνθςθσ προσ τθ μζςθ πλθρότθτα των πλοίων προκφπτει ο 
μελλοντικόσ αρικμόσ κατάπλοων και απόπλοων ςτον λιμζνα (Ψιμι Χτόχοσ). 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
Αρικμόσ προςδζςεων 
 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Εφαρμογι   μεκοδολογίασ   υπολογιςμοφ   δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
 

 

T4425  

Βελτίωςθ αςφάλειασ και διαχείριςθσ ναυςιπλοίασ με επζκταςθ του χϊρου κάλυψθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
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Βελτίωςθ αςφάλειασ και διαχείριςθσ ναυςιπλοίασ με επζκταςθ του χϊρου κάλυψθσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Εκτιμάται το ποςοςτό κάλυψθσ του Εκνικοφ καλάςςιου χϊρου εντόσ των 6 ν.μ πριν και μετά τθν παρζμβαςθ ςυςτθμάτων VTMIS, 
με βάςθ ςτοιχεία τθσ Δ/νςθσ Υαρακολοφκθςθσ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ και με βάςθ ςυνολικι επιφάνεια καλάςςιου χϊρου 6 ν.μ. 

ςε 102.000 km
2

. 

Οαμβάνονται ςτοιχεία από τθ Δ/νςθ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ του ΩΡΑ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ κάλυψθσ του καλάςςιου χϊρου 
και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν. Σι περιοχζσ που υποδεικνφονται μετρϊνται ςε ζκταςθ με βάςθ εφαρμογι ςυςτιματοσ 
GIS. 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 

Km
2

 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΖΧ ΕΞΨΜΠΘΧΘΧ: 
Χριςθ ςτοιχείων Δ/νςθσ Υαρακολοφκθςθσ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
 

 

T4426  

Ρλθκυςμόσ απομακρυςμζνων / νθςιωτικϊν περιοχϊν με πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνθ αεροπορικι ςφνδεςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Υλθκυςμόσ απομακρυςμζνων / νθςιωτικϊν περιοχϊν με πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνθ αεροπορικι ςφνδεςθ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από απογραφικά ςτοιχεία του πλθκυςμοφ 2011 (ΕΟΧΨΑΨ) των αντίςτοιχων περιοχϊν. 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
Αρικμόσ κατοίκων 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ 

Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
 

 

T4427  

Συμμόρφωςθ με διεκνι πρότυπα αςφάλειασ αερομεταφορϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Πετράται ο αρικμόσ των Αεροδρομίων όπου βελτιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ ςε διεκνι πρότυπα αςφάλειασ αερομεταφορϊν, 
ανεξαρτιτωσ βακμοφ ςυμμόρφωςθσ. 
 
ΥΘΓΕΧ ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων με βελτιωμζνθ ςυμμόρφωςθ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

 ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

 

 

T4428  

Ρρόςκετοσ πλθκυςμόσ με δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ από μζςα ςτακερισ τροχιάσ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΑΥΣ ΠΕΧΑ 
ΧΨΑΚΕΦΘΧ ΨΦΣΧΛΑΧ» υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των κατοίκων ςε προκακοριςμζνεσ ακτίνεσ και δακτυλίουσ περί τθν περιοχι 
των νζων ςτακμϊν/ςτάςεων που καταςκευάηονται για κάκε μζςο ςτακερισ τροχιάσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Υιο ςυγκεκριμζνα, ο εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ προκφπτει από το άκροιςμα του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ςε 
προκακοριςμζνθ ακτίνα (π.χ. για Πετρό 600μ., για Ψραμ 200μ κλπ.) και του μιςοφ πλθκυςμοφ ςε προκακοριςμζνο δακτφλιο 
(π.χ. για Πετρό 600-800μ., για Ψραμ 200-300μ κλπ.) γφρω από κάκε ςτακμό/ςτάςθ που καταςκευάηεται. Σ πλθκυςμόσ κάκε 
ηϊνθσ εκτιμάται  από δείκτεσ πυκνότθτασ κατοικίασ από ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

Σ δείκτθσ λαμβάνει κετικζσ τιμζσ κακόςον κατά τθν υλοποίθςθ νζων ςτακμϊν/ςτάςεων αυξάνεται ο εξυπθρετοφμενοσ 
πλθκυςμόσ. 

Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από τθ ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ Α.Ε. και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 

Αρικμόσ κατοίκων  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

 

 

T4429  

Εμπορευματικό μεταφορικό ζργο 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΛΞΣ ΠΕΨΑΦΣΦΛΞΣ ΕΦΓΣ» ςε κάκε λιμζνα ορίηεται ωσ θ ποςότθτα των εμπορευμάτων (ςε τόννουσ) που 
μεταφορτϊνονται ςτο ςιδθρόδρομο. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Θ Ψιμι Βάςθσ τίκεται με βάςθ διακζςιμα ςτοιχεία εμπορευματικισ κίνθςθσ από ΕΟΧΨΑΨ ι/και τον Σργανιςμό 
Οιμζνα/Οιμενικό Ψαμείο. Θ Ψιμι Χτόχου τίκεται από τθν πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ μετά τθ λειτουργία του ζργου ςιδθροδρομικισ 
ςφνδεςθσ του λιμζνα (ςε τόννουσ) που κα μετακινοφνται με τον ςιδθρόδρομο ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα που ςυνδζονται με 
το άκρο τθσ ςφνδεςθσ (λιμζνασ). 

Από τισ διακζςιμεσ μελζτεσ (πχ. Πελζτθ Χκοπιμότθτασ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΥΑΚΕ/Υ 2009, Πελζτθ Κριαςίου, Δεκ 
2013, Πελζτθ Γραμμισ Ακινα – Υάτρα 2013, Πελζτθ Ψικορζα – Δομοκόσ 2014, κλπ) λαμβάνονται ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
υφιςτάμενθ κίνθςθ εμπορευμάτων ςτουσ λιμζνεσ και ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα πλθςίον αυτϊν, κακϊσ και τθν 
προβλεπόμενθ μετακίνθςθ εμπορευμάτων ςτουσ ςιδθροδρομικοφσ ςυνδζςμουσ ςε μελλοντικοφσ χρόνουσ. 

Θ μελλοντικι εμπορευματικι κίνθςθ των λιμζνων λαμβάνεται από διακζςιμεσ μελζτεσ ι με βάςθ τθν αναλογία τθσ 
μελλοντικισ προσ τθν υφιςτάμενθ εμπορευματικι κίνθςθ ςτα ςιδθροδρομικά τμιματα επιρροισ τουσ. Πε βάςθ τισ 
υποδομζσ / εξοπλιςμό και το ρόλο του κάκε λιμζνα, εκτιμάται ζνα ποςοςτό μεταφόρτωςθσ ςτα ςιδθροδρομικά μζςα και 
υπολογίηεται θ πρόςκετθ εμπορευματικι κίνθςθ ςτα τμιματα τθσ γραμμισ πλθςίον του λιμζνα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 

Χιλιάδεσ τόννοι 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

 

T4430  

Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα Μετρό 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα Πετρό 
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 
Σ δείκτθσ “Εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων κερμοκθπίου από ζργα ΠΕΨΦΣ” υπολογίηεται ωσ θ διαφορά των 
εκπομπϊν CO2 του νζου μζςου ΠΠΠ ςτακερισ τροχιάσ από τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου CO2 των οχθμάτων που εκτρζπονται 
προσ τα ΠΠΠ μετά τθν καταςκευι του μζςου ςτακερισ τροχιάσ. 
Σ δείκτθσ λαμβάνει κετικζσ τιμζσ κακόςον μετά τθν καταςκευι/επζκταςθ και λειτουργία των ΠΠΠ ςτακερισ τροχιάσ γίνεται 
τμθματικι εκτροπι των Λ.Χ. οχθμάτων προσ τα ΠΠΠ που κα αντιςτοιχοφςε ςε δυνθτικζσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου 
μεγαλφτερεσ των πρόςκετων εκπομπϊν των νζων ΠΠΠ. 
 
Ψα ςτοιχεία λαμβάνονται από τθν ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ Α.Ε. και επικαιροποιοφνται μόνο από αυτιν. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Ψόνοι ιςιδφναμου CO2 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

 

T4431  

Εφαρμογι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν λεωφορείων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Εφαρμογι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ επιβατϊν λεωφορείων 

 
ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 

Σ  δείκτθσ  προςμετράται  ωσ  το  ποςοςτό  των  ςτάςεων  λεωφορείου  που  ζχει  εφαρμοςκεί  το ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ 
επιβατϊν με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΩΔ/ΕΥ-ΕΥ από τα Εξαμθνιαία Δελτία. 
 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ: 
Υοςοςτό 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Χριςθ ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ 
Εφαρμογι μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ δεικτϊν αποτελζςματοσ Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

 

 

T4432  

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Ωπολογιςμόσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθν ζκκεςθ βάςει του Άρκρου 7, Υαράγραφοσ 9 τθσ 

Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ που υποβλικθκε ςτθν ΕΕ το Δεκζμβριο του 2013 

Τιμι ςτόχοσ  

Ωπολογιςμόσ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθν ζκκεςθ βάςει του Άρκρου 7, Υαράγραφοσ 9 τθσ 

Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ που υποβλικθκε ςτθν ΕΕ το Δεκζμβριο του 2013 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ τελικισ ενζργειασ παρακολουκείται ςε εκνικό επίπεδο από τθν Ετιςια Ζκκεςθ 

Υροόδου (ετιςια – ‘Αρκρο 24, παρ. 1 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) και τα Εκνικά Χχζδια Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΕΧΔΕΑ). (ανά 

τριετία – Άρκρο 24, παρ. 2 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/reporting_en.htm). 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
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KToe 

ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ:  

ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (Πζτρα Υολιτικισ του Άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:  

Ψριετισ (Θ ζκκεςθ υποβάλλεται ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ) 

 

T4433  

Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΧΕΔΕ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εφαρμόηεται θ μεκοδολογία για τθν αντιμετϊπιςθ των απαιτιςεων τθσ Απόφαςθσ 406/2009/EC (Effort Sharing Decision) 
τθσ ΕΕ. Ωποβάλλονται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του ΩΥΕΞΑ προσ τθν Ε.Ε. ετιςιεσ ΕκκεςεισΑπογραφισ Αερίων του 
Κερμοκθπίου με βάςθ τον Ξανονιςμό 525/2013. 

Τιμι Βάςθσ  

τιμι βάςθσ των 48.726.297 τόνων ιςοδφναμου CO2 υπολογίηεται αν αφαιρεκοφν από τισ ςυνολικζσ εκπομπζσ τθσ Χϊρασ, 
όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Εκνικι Ζκκεςθ Απογραφισ Αερίων του Κερμοκθπίου προσ τθ UNFCCC 
(unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/ inventory_review_reports/application/zip/grc‐2014‐nir‐
15apr.zip), πιςτοποιθμζνεσ εκπομπζσ των εγκαταςτάςεων που ςυμμετζχουν ςτο ΧΕΔΕ (όπωσ είναι καταγεγραμμζνεσ ςτο EU 
Transation Log (EUTL) και οι οποίεσ υπολογίηονται από το Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ του ΩΥΕΞΑ, ενϊ είναι διακζςιμεσ και 
ςτο Πθτρϊο του EU‐ETS. 

Τιμι ςτόχοσ  

Υεριλαμβάνεται ςτθν Απόφαςθ 2013/162/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ 
2013/634/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, για τον προςδιοριςμό των ετιςιων δικαιωμάτων εκπομπισ των κρατϊν μελϊν για τθν περίοδο 

2013‐2020 ςφμφωνα με τθν απόφαςθ αρικ. 406/2009/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου. 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 

2014-2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων. 

Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το ΩΥΕΞΑ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, Διεφκυνςθ 

Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ (Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ), εκκζςεισ ελζγχων, μελζτεσ κλπ.      

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ψόνοι Λςοδφναμου CO2 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ζτοσ 

ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ:  
ΩΥΕΞΑ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, Διεφκυνςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ 
Ατμόςφαιρασ (Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ). 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια 

 

T4434  

Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ 
2007/60/ΕΞ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ 
2007/60/ΕΞ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
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Τιμι Βάςθσ  

Αποτελεί τθν ζκταςθ των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ Ξινδφνου Υλθμμφρασ όπωσ αυτζσ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Ειδικι 

Γραμματεία Ωδάτων ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ και το άρκρο 9 τθσ ΞΩΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΞ 

1108/Β/21.07.2010), με τθν οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Ξοινοτικι Σδθγία 2007/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ 

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ Σκτωβρίου 2007 για τθν «Αξιολόγθςθ και Διαχείριςθ των κινδφνων 

πλθμμφρασ». Αναλυτικά τα κριτιρια προςδιοριςμοφ δίνονται ςτθν Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ των Ξινδφνων Υλθμμφρασ 

που ιδθ ζχει ςταλεί ςτθν ΕΕ και είναι αναρτθμζνθ ςτθν Λςτοςελίδα του ΩΥΕΞΑ. Για τισ περιοχζσ αυτζσ απαιτείται θ 

αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ 

Τιμι ςτόχοσ  

Για το ςφνολο των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ Ξινδφνου Υλθμμφρασ προγραμματίηεται να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ και 

διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων των πρϊτων ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ 

ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Σδθγίασ  2007/60/ΕΞ. 

Θ Ξατά ςυνζπεια, τίκεται τιμι ςτόχοσ ίςθ με το μθδζν.  

Θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων ςε εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ καταρτίηει για τισ περιοχζσ αυτζσ χάρτεσ 

επικινδυνότθτασ και χάρτεσ κινδφνων πλθμμφρασ, ςτουσ οποίουσ αποτυπϊνονται οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των πλθμμυρϊν 

(ςε πλθκυςμό, εγκαταςτάςεισ, κλπ.) και ςτθ ςυνζχεια καταρτίηει ςχζδια διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ.  
 

Ψα ςχζδια διαχείριςθσ περιλαμβάνουν μζτρα για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ πλθμμφρασ και τον περιοριςμό των πικανϊν 

τθσ επιπτϊςεων. Ψα ςχζδια αυτά καλφπτουν μεν όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ αλλά 

εςτιάηονται ιδίωσ ςτθν πρόλθψθ, τθν προςταςία και τθν ετοιμότθτα. Σ προςδιοριςμόσ των Ηωνϊν Δυνθτικά Ωψθλοφ 

Ξινδφνου Υλθμμφρασ, οι χάρτεσ επικινδυνότθτασ και κινδφνων πλθμμφρασ και τα Χχζδια Διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμυρϊν 

δθμοςιοποιοφνται και επαναλαμβάνονται ςε εξαετείσ κφκλουσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ψετραγωνικά Χιλιόμετρα 

ΥΘΓΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ: ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ των Ξινδφνων Υλθμμφρασ (2013) 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ: 3ετισ 

 

T4435  

Υδατικά Συςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μία από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΕ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ωδατικά Χυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μία από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΕ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Υροκφπτει από τα Χχζδια Διαχείριςθσ των Οεκανϊν απορροισ ποταμϊν των Ωδατικϊν Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ. 

Χτα Χχζδια Διαχείριςθσ γίνεται θ ταξινόμθςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων (επιφανειακϊν και υπογείων) ςφμφωνα με τισ 

προβλζψεισ τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΞ. Ψα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που εξετάηονται αφοροφν ςτθν οικολογικι και χθμικι 

κατάςταςθ για τα επιφανειακά Ωδατικά ςυςτιματα και ςτθν Χθμικι και ποςοτικι κατάςταςθ για τα υπόγεια. 

Ψο ποςοςτό των υδατικϊν ςυςτθμάτων τα οποία ζχουν ταξινομθκεί ςε καλι κατάςταςθ ςε μία τουλάχιςτον από τισ 

ανωτζρω κατθγορίεσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ χϊρασ αποτελοφν τθν τιμι βάςθσ 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι του Δείκτθ προκφπτει από τα Χχζδια Διαχείριςθσ, όπου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ Σδθγίασ 

2000/60/ΕΞ, κακορίηονται οι ςτόχοι για τθ διαχειριςτικι περίοδο που αναφζρονται.  

Σ δείκτθσ υπολογίηεται με βάςθ τισ προβλζψεισ των Χχεδίων Διαχείριςθσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ για τθν επίτευξθ τθσ 

καλισ κατάςταςθσ ςε τουλάχιςτον μία από τισ προαναφερκείςεσ βαςικζσ κατθγορίεσ ποιότθτασ των υδατικϊν ςυςτθμάτων 
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(επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων) τα οποία ςιμερα εμφανίηουν κατάςταςθ κατϊτερθ τθσ καλισ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ κατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ χϊρασ παρακολουκείται ςε πλαίςιο του Εκνικοφ Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ 

τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των υδάτων τθσ Χϊρασ το οποίο λειτουργεί βάςει: 

 

- τθσ Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, ςτισ 9 Χεπτεμβρίου του 2011 (ΦΕΞ 2017 Β 09.09.2011), περί οριςμοφ του Εκνικοφ 

Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των υδάτων με κακοριςμό των κζςεων (ςτακμϊν) 

μετριςεων και των φορζων που υποχρεοφνται ςτθν λειτουργία τουσ, κατά το άρκρο 4, παράγραφοσ 4 του Ρ. 

3199/2003 (Αϋ 280), και   

- τθσ Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ τισ 6 Χεπτεμβρίου για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ελάχιςτα κριτιρια επιδόςεων 

των αναλυτικϊν μεκόδων για τθ χθμικι ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2009/90/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 31θσ Λουλίου 2009 

«για τθ κζςπιςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθ χθμικι ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 2000/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου»  

Ψο Δίκτυο περιλαμβάνει 2000 κζςεισ δειγματολθψιϊν και μετριςεων, με μετριςεισ τόςο χθμικϊν όςο και βιολογικϊν 

παραμζτρων. Θ χρθματοδότθςθ του για τθν περίοδο 2012‐2015, γίνεται από το ΕΥΥΕΦΑΑ, ςτο οποίο ζχει ιδθ ενταχκεί το 

ςχετικό ζργο. 

Φορείσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, υπό τθν εποπτεία τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων, είναι οι ακόλουκοι: 

1. Ψο Γενικό Χθμείο του Ξράτουσ (Γ.Χ.Ξ.),  

2. Ψο Ελλθνικό Ξζντρο Καλάςςιων Ερευνϊν (ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε.),  

3. Ψο Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Πεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Λ.Γ.Π.Ε.),  

4. Ψο Ελλθνικό Ξζντρο Βιοτόπων Ωγροτόπων (Ε.Ξ.Β.Ω.),  

5. Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Οάριςασ ( Δ.Ε.Ω.Α.Ο.),  

6. Ψο Λνςτιτοφτο Εγγείων Βελτιϊςεων (Λ.Ε.Β.) του Εκνικοφ Λδρφματοσ Αγροτικισ Ζρευνασ.  

Πε βάςθ τα αποτελζςματα του δικτφου παρακολοφκθςθσ θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων καταρτίηει ετιςιεσ εκκζςεισ τθσ 

κατάςταςθσ των Ωδατικϊν Χυςτθμάτων τθσ Χϊρασ, από τισ οποίεσ είναι δυνατό να υπολογιςτεί ο δείκτθσ. 

Χθμειϊνεται ότι με τθν ανακεϊρθςθ των Χχεδίων Διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν των Ωδατικϊν 

Διαμεριςμάτων τθσ Χϊρασ που προβλζπεται ςτθν Σδθγία 2000/60/ΕΕ, θ τιμι ςτόχοσ κα αναπροςαρμοςτεί. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ετιςια 

 

T4436  

Ροςοςτό Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν (ςφνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείριςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Τιμι Βάςθσ  



 

 
171 

Για τον υπολογιςμό του δείκτθ ζχουν γίνει οι ακόλουκεσ παραδοχζσ: 

-Υροςμετρικθκαν οι περιοχζσ που θ ΕΥΠ ‐ κεςμοκζτθςθ ‐ ΦΔ καλφπτει πάνω από το 50% τθσ ζκταςισ τουσ.  

-Υροςμετρικθκαν οι περιοχζσ με κεςμοκζτθςθ, ακόμθ κι αν είναι με ΞΩΑ που ζχει «πζςει «από το ΧτΕ  

-Για κάκε ζνα από τα τρία εργαλεία διαχείριςθσ ,Κεςμοκζτθςθ περιοχϊν με νομοκετιματα (ΥΔ/ ΞΩΑ), Χχιμα 

Διοίκθςθσ (με ΦΔ ι με κάποιο άλλο διοικθτικό ςχιμα), Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Διαχείριςθσ} θ φπαρξθ του ι όχι 

είναι on/off και δίνει τιμι 1 ι 0. Επί παραδείγματι αν ζνα site ζχει ζνα από τα τρία εργαλεία π.χ. GR1320001 όπωσ 

φαίνεται ςτον πίνακα για τθ λίμνθ τθσ Ξαςτοριάσ τότε το άκροιςμα δίνει 1 και άρα το ςυγκεκριμζνο site 

ακροίηεται ςτο ςφνολο του Δ.Α όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα που ακολουκεί, μαηί με τισ ενδεικτικά 

παραδείγματα των τριϊν site που παρατίκενται.  

Σ Αρικμόσ των Υ.Υ τθσ χϊρασ είναι 419. 

Ωσ εργαλεία διαχείριςθσ είναι : θ κεςμοκζτθςθ των περιοχϊν με νομοκετιματα (νομικό πλαίςιο), θ φπαρξθ ςχιματοσ 
διοίκθςθσ, θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διαχείριςθσ και θ Ξατάρτιςθ Εκνικϊν Χτρατθγικϊν για τθ διατιρθςθ των 

γενετικϊν πόρων (Εκ. Χτρατθγικι ΓΧ 4)‐των ενικϊν Ειδϊν (ΓΧ 8) και τθσ Ευαιςκθτοποίθςθσ (ΓΧ 11). 

Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ για το 2014 είναι 89/419 = 21,25% Υροτεινόμενθ τιμι για τθν 

ενδιάμεςθ ζκκεςθ του 2018 είναι το 35% 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι Χτόχοσ για το 2023 είναι 100%, ορίηεται δε με βάςθ τισ υποχρεϊςεισ τθσ Χϊρασ που προκφπτουν από τισ κοινοτικζσ 

Σδθγίεσ 92/43/ΕΞ και 2009/147/ΕΞ.  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 
 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ ΔΒΕΔΑ του ΩΥΕΞΑ είναι αρμόδια:  

 
-για τισ Σδθγίεσ 92/43/ΕΞ και 2009/147/ΕΞ  

-για το πλαίςιο Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF)  

-για τθν Ξοινοτικι Χτρατθγικι Βιοποικιλότθτα 2011‐2020  

Θ ΔΒΕΔΑ του ΩΥΕΞΑ παρακολουκεί και υποβάλλει ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΞ κάκε εξαετία. Θ 
τελευταία ζκκεςθ κα υποβλθκεί ςτο τζλοσ του 2014. Θ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ, θ οποία 
αναφερόταν ςτο διάςτθμα 2000 – 2006 βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΩΥΕΞΑ 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el‐GR Χτθν ίδια ιςτοςελίδα αναρτϊνται και τα Υαραδοτζα των 
ζργων τθσ εποπτείασ.  

 
Θ ζκκεςθ τθσ Σδθγίασ 2009/147/ΕΞ κα υποβλθκεί τον Πάρτιο 2015.  

 
Ωποβάλλεται ςε ετιςια βάςθ Ζκκεςθ ςτον Ευρωπαϊκό οργανιςμό περιβάλλοντοσ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ (CDDA, http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eea/cdda1/). 

Ωποβάλλεται επίςθσ ςτον ΕΣΥ και ςτθν ΕΕ τθν εκάςτοτε επικαιροποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων του Natura 2000 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el‐GR). 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΔΒΕΔΑ), Ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 
92/43/ΕΞ, Υλαίςιο Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF), Ξοινοτικι Χτρατθγικι Βιοποικιλότθτα 2011‐2020, Χτρατθγικό Χχζδιο για 

τθ Βιοποικιλότθτα 2011‐ 2020 (ΣΘΕ). 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

6ετισ (κα δρομολογθκεί ενδιάμεςθ Ζκκεςθ το 2018) 
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Σχόλια – Ραρατθριςεισ: 

H ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ ςτο πλαίςιο τθσ δρομολόγθςθσ Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ το 2018, ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του τρόπου ςυλλογισ 

και επεξεργαςάισ των ςτοιχείων για τα εργαλεία διαχείριςθσ των Υ.Υ. 

Ειδικότερα, ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΒΕΔΑ κα ανακζςει εντόσ του 2015, μελζτθ αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ του τρόπου 

ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ του ςυνόλου των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ φφςθ και βιοποικιλότθτα και, ιδίωσ, 

εκείνων που αφοροφν ςτον υπολογιςμό του Δείκτθ, ϊςτε να βελτιωκεί θ ςτατιςτικι επάρκεια, θ ςυνζχεια και θ πλθρότθτα 

των ςτοιχείων και να δοκεί θ δυνατότθτα ςυχνότερθσ εξαγωγισ επεξεργαςμζνων δεδομζνων. Κα αξιολογθκεί και κα 

αξιοποιθκεί θ διεκνισ ςχετικι εμπειριία. Θ μελζτθ κα ολοκλθρωκεί τον Χεπτζμβριο του 2015. 

 

 

T4437 

Κλάςμα χωριςτά ςυλεγγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
 

Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 26: Υρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων, 
προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, χωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κομποςτοποίθςθσ και αφορά ςτθν εκτίμθςθ του ποςοςτοφ κλάςματοσ ςε εκνικό επίπεδο.  
 

Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο κλάςμα χωριςτά ςυλεγγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε 

ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα), το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα του κλάςματοσ αςτικϊν αποβλιτων 

από χωριςτι ςυλλογι (δθλαδι χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί και ξφλο, και βιοαπόβλθτα) που οδθγοφνται ςε 

ανακφκλωςθ προσ τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο 
παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
υποβολι των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ 
“Sustainable Development Indicator (SDI)”  

 
Ωπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν 

αποβλιτων x 100 = 

(830.000 τονοι/5.574.757τονοι) x100 = 15% 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2020 αφορά ςτθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ του ΕΧΔΑ αναφορικά με το ςχεδιαςμό των δικτφων 
διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και τθν επίτευξθ όλων των 
κεςμοκετθμζνων ι τεκζντων από τον ΕΧΔΑ ποςοτικϊν ςτόχων.  
 

Χτο πλαίςιο του ΕΧΔΑ, για τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και άλλων ρευμάτων πραγματοποιικθκε εκτίμθςθ αφξθςθσ 
του μόνιμου πλθκυςμοφ και ςτθ ςυνζχεια αφοφ υπολογίςτθκαν οι τουριςτικζσ διανυκτερεφςεισ ςτθ χϊρα, 
πραγματοποιικθκε εκτίμθςθ τθσ πλθκυςμιακισ προβολισ του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ ζωσ το 2020 ςε επίπεδο 
Υεριφζρειασ. Ακολοφκωσ εφαρμόςτθκαν τρία (3) ςενάρια. 

Ψο προκρικζν ςενάριο αποτυπϊνοντασ τον ςτόχο τθσ πολιτικισ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων για ςτακεροποίθςθ τθσ 
παραγωγισ ΑΧΑ κάτω από τα επίπεδο παραγωγισ του 2011, αλλά και τισ καταγεγραμμζνεσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ, εκτιμά ότι θ παραγωγι των ΑΧΑ για τα ζτθ 2013,2014 & 2015 λαμβάνεται ςτακερι και ίςθ με τθν καταγεγραμμζνθ 
παραγωγι του 2012, ενϊ για τα ζτθ 2016‐2020 ελιφκθ ρυκμόσ αφξθςθσ 1,46% όπωσ περιγράφεται από το μοντζλο 
πρόβλεψθσ παραγωγισ του ETC/SCP2. 

Σι υπολογιςμοί παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα Λ του 4ου Υαραδοτζου τθσ μελζτθσ ΕΧΔΑ (www.ypeka.gr/ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ/ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ) 

Θ τιμι ςτόχοσ για τα χωριςτά ςυλλεγζντα ανακυκλωςιμα και βιοαπόβλθτα, για το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από 
το ςχεδιαςμό διαχείριςθσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ τθ ςτοχοκεςία του 
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άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (2ο ςενάριο υπολογιςμοφ τθσ Απόφαςθσ 753/11/ΕΕ), του άρκρου 41 του Ρ.4042/2012 
και των ςτόχων τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΞ για τθν ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό (επί ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ)  

Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν 

αποβλιτων x 100 = 

(1.480.300 τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 26% 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ προκφπτει από τθν εκνικι ςτρατθγικι για τα απόβλθτα που κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό 

πλαίςιο και το νζο Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που  προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012 

(Α’24) και το οποίο εφαρμόηει τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ 

αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ (άμεςα ζμμεςα): -Σδθγία 

2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα  

Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δεδομζνων (Data) και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ (data quality / 
methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”, 
όπου υπολογίηονται οι ποςότθτεσ αποβλιτων  που ανακυκλϊνονται.  
Χυγκεκριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο Δ.Α. 
 

1) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ C(2012)2384/18‐4‐2012 
για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα.  

 
2) Δεδομζνα (Data) και ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report), ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ 

Επιτροπισ (2011/753/ΕΕ) για τθν ςυμμόρφωςθ προσ τουσ ςτόχουσ του άρκρου 11 παράγραφοσ 2 τθσ Σδθγίασ 
2008/98/ΕΞ.  

 
3) Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία 

υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.  
 

Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012 
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και 
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του 
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”. 

 

Για τα Δεδομζνα (Data) ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ (2011/753/ΕΕ) με βάςθ τθ μζκοδο υπολογιςμοφ 2 που 

ζχει επιλεχκεί, υπολογίηονται: 

(α) το ποςοςτό ανακφκλωςθσ οικιακϊν αποβλιτων και ςυναφϊν αποβλιτων; εκφραηόμενο ςε % ωσ το κλάςμα τθσ 
ανακυκλωμζνθσ ποςότθτα χαρτιοφ; μετάλλων; πλαςτικϊν και γυαλιοφ που περιλαμβάνονται ςε οικιακά απόβλθτα και 
ςε άλλεσ επιμζρουσ ροζσ οικιακϊν αποβλιτων ι ςυναφείσ ροζσ αποβλιτων προσ τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα 
χαρτιοφ; μετάλλων; πλαςτικϊν και γυαλιοφ από οικιακά απόβλθτα και άλλεσ επιμζρουσ ροζσ οικιακϊν αποβλιτων ι 
ςυναφείσ ροζσ αποβλιτων. 

(β) το ποςοςτό ανάκτθςθσ αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εκφραηόμενο ςε %. Υοςότθτα αποβλιτων 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων που υποβλικθκαν ςε ανάκτθςθ υλικϊν προσ τθ ςυνολικι ποςότθτα παραγόμενων 
αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων. 

Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable 
Development Indicator (SDI)” υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων κακϊσ και θ ποςότθτα 
αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ), 
διάκεςθ, υγειονομικι ταφι. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και  Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014 
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ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψριετισ (τα ςτοιχεία ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ για το προθγοφμενο ζτοσ). 

ΧΧΣΟΛΑ – ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ: 

Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ T4437 αντιπροςωπεφει το ποςοςτό των αποβλιτων που ανακτϊνται προσ ανακφκλωςθ μζςω 

δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ επί των ςυνολικά παραγόμενων αςτικϊν αποβλιτων (ΑΧΑ) και τζκθκε ςτο πρόγραμμα 

προκειμζνου να υπάρχει, κατά το δυνατόν, ευκεία αντιςτοίχιςθ με τισ δράςεισ που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν ςτο 

πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου 26 (προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ & διαχείριςθσ βιοαποβλιτων μζςω χωριςτισ ςυλλογισ). 

Σ δείκτθσ δεν μετρά το ςτόχο του άρκρου 11.2 τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΞ που προβλζπει: «ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό 

και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα 

απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ». 

Σι κανόνεσ και θ μεκοδολογία με βάςθ τθν οποία πιςτοποιείται θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προςδιορίηονται ςτθν 

Απόφαςθ 2011/753/EΕ. 

Χτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Απόφαςθσ θ Ελλάδα ζχει επιλζξει να ακολουκιςει τθ 2θ μζκοδο υπολογιςμοφ που μετράει τθν 
επιτευχκείςα προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των επιμζρουσ υλικϊν (χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό 
και γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ) επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν των υλικϊν. 

Χτον Εκνικό Χχεδιαςμό, με βάςθ τθν ποιοτικι ςφνκεςθ των αποβλιτων και ςφμφωνα με τθ 2θ μζκοδο υπολογιςμοφ, ζχει 

προςδιοριςτεί ποςοτικά ο ςτόχοσ του άρκρου 11.2 ςτο 50% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ χαρτιοφ, μετάλλου, πλαςτικοφ και 

γυαλιοφ ςτα αςτικά απόβλθτα ωσ περίπου 1.281.000 τόνοι για το 2020. Θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ αυτισ τθσ ποςότθτασ προωκείται μζςω τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των υλικϊν αυτϊν (950.300 τόνοι ‐ 74% του 

ςτόχου), κακϊσ και μζςω διαλογισ ανακυκλωςίμων ςτα ΞΔΑΩ και ςτισ Πονάδεσ Επεξεργαςίασ (330.700 τόνοι ‐ 26% του 

ςτόχου), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναγκαιότθτα ςταδιακισ αναβάκμιςθσ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ τθσ ανακφκλωςθσ 

ςτθ χϊρα (κυρίαρχθ θ ςυλλογι ανάμικτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν και μετζπειτα διαχωριςμόσ ςε μονάδεσ διαλογισ) κακϊσ 

και τθσ δυνατότθτασ που αφινει το άρκρο 11.1 τθσ οδθγίασ, περί τθσ τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ 

εφικτότθτασ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ. 

Επιπρόκετα, ςτον Εκνικό Χχεδιαςμό προβλζπεται χωριςτι ςυλλογι βιοπαοβλιτων ςε ποςοςτό 21% κ.β. των ςυνολικϊν 

βιοαποβλιτων του 2020 (διπλαςιαςμόσ του εκνικοφ ςτόχου του αρ.43 του Ρ.4042/2012), που αντιςτοιχεί ςε 530.000 

τόνουσ επί των 2.560.500 τόνων του οργανικοφ κλάςματοσ, Υρόςκετθ ανάκτθςθ οργανικοφ κλάςματοσ προβλζπεται ςε 

μονάδεσ Πθχανικισ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ. 

Από τα παραπάνω, θ τιμι ςτόχοσ του Δείκτθ T4437, ο οποίοσ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να ανταποκρίνεται όςο το δυνατόν πιο 
άμεςα ςτον ειδικό ςτόχο και ςτισ προωκοφμενεσ επενδφςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςο του ειδικοφ αυτοφ 
ςτόχου (δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ, πράςινα ςθμεία, οικιακι κομποςτοποίθςθ, δθμοτικζσ κομποςτοποιιςεισ 
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, αλλά όχι ΞΔΑΩ ι Πονάδεσ Ανάκτθςθσ), υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα χωριςτά ςυλλεγζντων 
ανακυκλωςίμων και βιοαποβλιτων / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 = (1.480.300 
τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 26%. 

Ψα παραπάνω ςτοιχεία περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα του Υρογράμματοσ με κζμα «Απολογιςμόσ Υ.Υ. 2007‐2013 και 
Εκτίμθςθ Αναγκϊν ςε Ζργα Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων για τθν Υ.Υ. 2014‐2020 

 

T4438  

Αςτικά ςτερεά απόβλθτα που οδθγοφνται ςε αςφαλι διάκεςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
 
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται προσ αςφαλι διάκεςθ 
(υγειονομικι ταφι) το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται ςε χϊρουσ υγειονομικισ 
ταφισ προσ τθ ςυνολικά ετθςίωσ παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων.  
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 27 «Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, με βάςθ τουσ  

επικαιροποιθμζνουσ ΥΕΧΔΑ. ‐ Διαςφάλιςθ τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυα υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ και αφορά ςτθν 

εκτίμθςθ του ποςοςτοφ ςε εκνικό επίπεδο». 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
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Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο 
παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ωσ προσ τα αςτικά απόβλθτα 
που οδθγικθκαν ςε ταφι, περιλαμβάνονται ςτθν υποβολι των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά 
απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)” (και ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ 
Σδθγίασ 99/31/ΕΞ.  
 

Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγικθκαν ςε ταφι / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 = 

(4.570.00 τόνοι/5.574.757 τόνοι) x100 = 82% 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για τα αςτικά απόβλθτα που κα οδθγθκοφν ςε ταφι το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από το 
ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ τθ ςτοχοκεςία του άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (2ο 
ςενάριο υπολογιςμοφ τθσ Απόφαςθσ 753/11/ΕΕ), του άρκρου 41 του Ρ.4042/2012, των ςτόχων τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΞ για 
τθν ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν και των ςτόχων τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι.  
 

Ωπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε διάκεςθ / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων αςτικϊν αποβλιτων x 100 = 

(2.266.519 τόνοι/5.780.000 τόνοι) x100 = 39% 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό επί ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
 

Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ προκφπτει από τθν εκνικι ςτρατθγικι για τα απόβλθτα που κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό 
πλαίςιο και το νζο Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012 
(Α’24) και το οποίο εφαρμόηει τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ 
αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ.  
 

Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ, (άμεςα –ζμμεςα):  

 
-Σδθγία 86/278/ΕΣΞ, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία  

-Σδθγία 1999/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων 

-Σδθγία 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα  

Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δεδομζνων και τθσ Ζκκεςθσ μεκοδολογίασ για τα αςτικά 
απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)” κακϊσ και από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 1999/31/ΕΞ όπου υπολογίηονται ποςότθτεσ αςτικϊν αποβλιτων που 
διατίκενται ςε ΧΩΨΑ.  
Χυγκεκριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο .Α.: 

1) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 94/741/ΕΞ για τθν κατάρτιςθ 
εκκζςεωσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθ μεταφορά και τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 86/278/ΕΣΞ (άρκρο 17), 
ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ 
λυμάτων ςτθ γεωργία, όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 91/692/ΕΣΞ  
 
2) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2000/738/ΕΞ, ςχετικά με τισ εκκζςεισ 

των κρατϊν μελϊν περί τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 1999/31/ΕΞ (άρκρο 15) για τθν υγειονομικι ταφι των 
αποβλιτων.  

 
3) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ C(2012)2384/18‐4‐2012 
για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα απόβλθτα.  
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4) Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία 

υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.  
 

Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable 
Development Indicator (SDI)” (5, παράγραφοσ Β2) υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων 
κακϊσ και θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ 
ανάκτθςθ ενζργειασ), διάκεςθ, υγειονομικι ταφι. Πζχρι και για το 2012 υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν 
παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία 
υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development 
Indicator (SDI)”όπωσ αναφζρεται και παραπάνω. 

Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012 
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και 
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του 
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψριετισ 

 

T4439  

Βιοαποδομιςια Αςτικά Απόβλθτα (ΒΑΑ) που εκτρζπονται από τθν ταφι 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
 
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό βιοαποδομιςιμων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από τθν 
ταφι και υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτϊνται και δεν οδθγοφνται ςε 
χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ προσ τθ ςυνολικά ετθςίωσ παραγόμενθ ποςότθτα βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων.  

 
Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 27 «Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, με βάςθ τουσ επικαιροποιθμζνουσ ΥΕΧΔΑ. ‐ Διαςφάλιςθ τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυα 
υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ και αφορά ςτθν εκτίμθςθ του ποςοςτοφ ςε εκνικό επίπεδο».  
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2010 (αποτελεί ζτοσ ςτόχο ςφμφωνα με τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ) και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που 
περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο παραδοτζο‐ υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν 
κατάςταςθ του ζτουσ 2010 ωσ προσ τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που οδθγικθκαν ςε ταφι, περιλαμβάνονται 
ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ 99/31/ΕΞ.  
 

Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτάται / Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων βιοαποδομιςιμων 

αςτικϊν αποβλιτων x 100 = 

(793.543τόνοι/3.917.959τόνοι) x100 = 20% 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2020 αφορά ςτθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ του ΕΧΔΑ αναφορικά με το ςχεδιαςμό των δικτφων 
διαχείριςθσ βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων με βάςθ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ και τθν 
επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων ποςοτικϊν ςτόχων τθσ Σδθγίασ 99/31/ΕΞ, δεδομζνου ότι ο ΕΧΔΑ περιλαμβάνει τθν 
επιβεβαίωςθ και επικαιροποίθςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθ διαχείριςθ των βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων 
που είναι εκνικι υποχρζωςθ με βάςθ τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ.  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό (επί παραγωγισ ΒΑΑ ζτουσ αναφοράσ) 
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Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων που ανακτάται/ Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων βιοαποδομθςίμων 

αςτικϊν αποβλιτων x 100 = 

(2.934.000 τόνοι/3.844.000 τόνοι) x100 = 76% 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ εκνικι ςτρατθγικι για τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κακορίηεται από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και το νζο Εκνικό 
Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) που προβλζπεται ςτο άρκρο 35 του Ρόμου 4042/2012 (Α’24) και το οποίο εφαρμόηει 
τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΞ, όπωσ αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό 
δίκαιο, ενϊ καλφπτει ελλείψεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ. 

  
Σ δείκτθσ εξυπθρετεί (Legal Compliance) τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ, (άμεςα –ζμμεςα):  

 
-Σδθγία 86/278/ΕΣΞ, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία  

-Σδθγία 1999/31/ΕΞ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων Σδθγία 2008/98/ΕΞ (άρκρο 37) για τα 
απόβλθτα  

-Σδθγία 2008/98/ΕΞ 9Άρκρο 37) για τα απόβλθτα 

Σ Δείκτθσ επιλζγεται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 1999/31/ΕΞ όπου 
υπολογίηονται ποςότθτεσ αςτικϊν αποβλιτων που διατίκενται ςε ΧΩΨΑ και εμμζςωσ υπολογίηεται θ εκτροπι του 
βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ αςτικϊν αποβλιτων, κακϊσ και από τθν υποβολι των δεδομζνων και τθσ ζκκεςθσ 
μεκοδολογίασ για τα αςτικά απόβλθτα, μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.  
 

Χυγκεκεριμζνα, οι εκνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο .Α.: 

1) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 94/741/ΕΞ για τθν 
κατάρτιςθ εκκζςεωσ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθ μεταφορά και τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 86/278/ΕΣΞ 
(άρκρο 17), ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ 
ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία, όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τθν οδθγία 91/692/ΕΣΞ  

 
2) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2000/738/ΕΞ, ςχετικά με 
τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν περί τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 1999/31/ΕΞ (άρκρο  

15) για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων.  

 
3) Ζκκεςθ με βάςθ Ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
C(2012)2384/18‐4‐2012 για τισ εκκζςεισ των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ 

(άρκρο 37) για τα απόβλθτα.  
 

4) Δεδομζνα (Data) και Ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data quality / methodology report) για τα αςτικά απόβλθτα, 
τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”.  

 
Για τα Δεδομζνα (Data) για τα αςτικά απόβλθτα, τα οποία υποβάλλονται μζςω του Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable 
Development Indicator (SDI)” υπολογίηεται θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων κακϊσ και θ ποςότθτα 
αςτικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αποτζφρωςθ (με ι χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ), 

διάκεςθ, υγειονομικι ταφι. 

Σι εκκζςεισ, κατά περίπτωςθ, διαβιβάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν EUROSTAT. Πζχρι και για το 2012 
υποβάλλονταν ςτοιχεία ςτον ΣΣΧΑ ςχετικά με τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Από το ζτοσ 2014, και 
αναφορικά με το ζτοσ 2013 τα ςτοιχεία υποβάλλονται από κοινοφ ςτον ΣΣΧΑ και τθν EUROSTAT ςτο πλαίςιο του 
Διαρκρωτικοφ Δείκτθ “Sustainable Development Indicator (SDI)”. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων / ΕΧΔΑ 2014 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψριετισ 
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T4440  

Ροςοςτό επικινδφνων αποβλιτων (βιομθχανικϊν/νοςοκομειακϊν) που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ εντόσ Ελλάδοσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
 
Σ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ αφορά ςτο ποςοςτό επικινδφνων αποβλιτων (βιομθχανικϊν/νοςοκομειακϊν) που 
οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ εντόσ Ελλάδοσ, το οποίο υπολογίηεται ωσ θ ποςότθτα των επικινδφνων που οδθγείται ςε 
αςφαλι διάκεςθ ςτθν Ελλάδα προσ τθ ςυνολικά παραγόμενθ ποςότθτα επικινδφνων αποβλιτων.  
 

Σ Δείκτθσ καλφπτει τθ «λογικι παρζμβαςθσ» που τίκεται από τον Ειδικό Χτόχο 28 «Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ Επικίνδυνων 
Αποβλιτων και τθσ περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ Φυπαςμζνων Χϊρων από Βιομθχανικά ‐ Επικίνδυνα Απόβλθτα» του 
Ψομζα Υεριβάλλοντοσ και αφορά ςε εκνικό επίπεδο.  
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ αφορά το ζτοσ 2011 και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΧΔΑ (2ο 

παραδοτζο‐υφιςτάμενθ κατάςταςθ). Ψα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ για τθν κατάςταςθ του ζτουσ 2011 ωσ προσ τα επικίνδυνα 
(βιομθχανικά και νοςοκομειακά) απόβλθτα που  

οδθγικθκαν ςε ταφι, προζρχονται από τισ ετιςιεσ εκκζςεισ παραγωγϊν και περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ 

Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ. 

Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα επικινδφνων (βιομθχανικϊν και νοςοκομειακϊν) αποβλιτων που οδθγικθκαν ςε διάκεςθ / Χυνολικι ποςότθτα 

παραγομζνων επικινδφνων αποβλιτων x 100 = 

(39.000 τόνοι/279.000 τόνοι) x100 = 14% 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για τα επικίνδυνα απόβλθτα που κα οδθγθκοφν ςε ταφι το ζτοσ 2020, προκφπτει ςυγκεκριμζνα από το 
ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν και υγειονομικϊν αποβλιτων του ΕΧΔΑ με βάςθ τθ ςτοχοκεςία τθσ Σδθγίασ 
2008/98/ΕΞ.  
 

Υπολογιςμόσ: 

Υοςότθτα επικινδφνων αποβλιτων που οδθγοφνται ςε αςφαλι διάκεςθ/ Χυνολικι ποςότθτα παραγομζνων επικινδφνων 

αποβλιτων x 100 = 

(94.000 τόνοι/277.000 τόνοι) x100 = 34% 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό (επί ςυνολικισ παραγωγισ επικίνδυνων αποβλιτων)  

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Δεν προβλζπεται θ υποβολι ειδικισ ζκκεςθσ για τα επικίνδυνα απόβλθτα κακϊσ τα απόβλθτα αυτά καλφπτονται πλζον 
από τθν Σδθγία 2008/98/ΕΞ. Αποςτζλλονται ςτοιχεία ςτθν Ε.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ τθσ ζκκεςθσ για τθν οδθγία 
2008/98/ΕΞ και τθν Σδθγία 99/31/ΕΞ, κακϊσ και ςτοιχεία προσ τθν ΕΟΧΨΑΨ ςτο πλαίςιο του Ξανονιςμοφ για τισ ςτατιςτικζσ 
των αποβλιτων (ςτοιχεία παραγωγισ ςτοιχεία για εργαςίεσ D και R). 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψριετισ 

 

T4441  

Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμϊν Α-Β-Γ 
προτεραιότθτασ κατά τθν Oδθγία 91/271/ΕΟΚ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
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Χε ςφνολο Χϊρασ οι οικιςμοί που εμπίπτουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σδθγίασ 91/271/ΕΣΞ όπωσ προκφπτουν από: 

-το τελευταίο Report που υποβλικθκε από το ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ ςτθν Ε.Ε. με ζτοσ αναφοράσ το 2012  

-τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό τθσ ΕΩΔΑΥ ζτουσ 2012  

-τθν επεξεργαςία των ενταγμζνων ζργων δικτφων και ΕΕΟ ςτο ΕΥΥΕΦΑΑ  

-τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτθν Εκνικι βάςθ των ΕΕΟ του ΩΥΕΞΑ  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Τιμι Βάςθσ  

Βιμα 1
ο
: Για κάκε Ξατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ αιχμισ ωσ άκροιςμα των πλθκυςμϊν 

αιχμισ όλων των οικιςμϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία. Υροκφπτουν τα εξισ: Α1 – ςυνολικόσ πλθκυςμόσ 
αιχμισ οικιςμϊν Α Υροτεραιότθτασ, Β1 – ςυνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ οικιςμϊν Β Υροτεραιότθτασ και Γ1 – ςυνολικόσ 
πλθκυςμόσ αιχμισ οικιςμϊν Γ Υροτεραιότθτασ. 

Βιμα 2
ο
: Για κάκε Ξατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (πλθκυςμόσ που 

καλφπτεται ιδθ από δίκτυα και ΕΕΛ) ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ όλων των οικιςμϊν που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία. Υροκφπτουν τα εξισ: Α2 – ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Α 

Υροτεραιότθτασ, Β2 – ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Β Υροτεραιότθτασ και Γ2 – ςυνολικόσ 

εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ οικιςμϊν Γ Υροτεραιότθτασ. 

 

Βιμα 3
ο
:Άντλθςθ από το ΣΥΧ «ιςτορικϊν» ςτοιχείων του δείκτθ 1022 «Ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ Γ' Προτεραιότθτασ (Οδθγία 

91/271/ΕΕ) που εξυπθρετείται από λειτουργικζσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων» για όλεσ τισ Υράξεισ που είναι 

ενταγμζνεσ ςτον Α.Υ. 2 του ΕΥΥΕΦΑΑ, ςτθ Κεματικι Υροτεραιότθτα 46 «Επεξεργαςία φδατοσ (λφματα)». Ξατανομι των 

Υράξεων και των πλθκυςμϊν που εξυπθρετοφν ςφμφωνα με τον δείκτθ 1022, ςτισ 3 Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν, ανάλογα με 

τθν περιοχι όπου υλοποιοφνται. 

Εντοπιςμόσ των Υράξεων του Α.Υ.2 του ΕΥΥΕΦΑΑ (ΞΚΥ 46) που ζχουν ολοκλθρωκεί και των Υράξεων που αναμζνεται να 

ολοκλθρωκοφν ζωσ το τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ 

Βιμα 4
ο
:Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (Ρολ) ςτο τζλοσ τθσ 

τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ των Υράξεων που 
ολοκλθρϊκθκαν ι αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ Ξατθγορία Υεριφζρειασ. 

Βιμα 5
ο
:Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ,  υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ εξυπθρετοφμενου 

πλθκυςμοφ από δίκτυα και ΕΕΟ (ΡΒαςθσ) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2015), ωσ εξισ: 

(ΡΒαςθσ)= Α2+Β2+Γ2+(Ρολ) 

Ενςωμάτωςθ των Υράξεων του Α.Υ.2 του ΕΥΥΕΦΑΑ 2007‐2013 (ΞΚΥ 46) που ζχουν προβλεφκεί να υλοποιθκοφν ςτθ νζα 
Υρογραμματικι Υερίοδο, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ (phasing, εξυγίανςθ). 

Υροςδιοριςμόσ του πλθκυςμοφ που κα εξυπθρετείται από κάκε ζργο, ςφμφωνα με τισ τιμζσ του δείκτθ 1022. 

Βιμα 6
ο
:Για κάκε κατθγορία Υεριφζρειασ, υπολογιςμόσ του πρόςκετου εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ (ΡΣΕΣ) ςτο τζλοσ τθσ 

νζασ Υρογραμματικισ Υεριόδου (2023), ωσ άκροιςμα του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ των Υράξεων που κα 
υλοποιθκοφν ςτθ νζα Υ.Υ. και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ Ξατθγορία Υεριφζρειασ. Σ ςυνολικόσ 
εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ το 2023 προκφπτει ωσ εξισ: (Ρ2023)= (ΡΒαςθσ)+ (ΡΣΕΣ). 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ T4441 (% κατά το 2012) υπολογίηεται ωσ εξισ 

Βάςθ(T4441)=100*(ΠΒαςθσ)/(Α1+Β1+Γ1) = 86,93% 

Θ επικαιροποίθςθ τθσ τιμισ βάςθσ για το ζτοσ 2014 κα λάβει χϊρα κατά τθν υποβολι τθσ Ζκκεςθσ τθσ ΕΓΩ του ζτουσ 2016 

κ.ο.κ.  
 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ δείκτθ T4441 (% κατά το 2023) υπολογίηεται ωσ εξισ  

τόχοσ(Σ4441)=100*(P2023)/(A1+B1+G1) = 100% 
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ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Χυγκζντρωςθ ςτοιχείων από Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων ςχετικά με: 

-Υλθκυςμό αιχμισ των οικιςμϊν Α, Β και Γ Υροτεραιότθτασ για όλεσ τισ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ  

-Υλθκυςμό που εξυπθρετείται από ζργα αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων για κάκε οικιςμό Α, Β και Γ 

Υροτεραιότθτασ.  

-Ξατανομι όλων των οικιςμϊν ςτισ 3 Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν: Λιγότερο Αναπτυγμζνεσ /  Περιςςότερο 

Αναπτυγμζνεσ / Περιφζρειεσ ςε Μετάβαςθ.  

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / ΕΓΩ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Διετισ 

 

T4442  

Εξυπθρετοφμενοσ Ρλθκυςμόσ με νερό Ανκρϊπινθσ Κατανάλωςθσ. 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Εξυπθρετοφμενοσ Υλθκυςμόσ με νερό Ανκρϊπινθσ Ξατανάλωςθσ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Τιμι Βάςθσ  

Θ Ελλάδα υδρεφεται ςχεδόν ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ με νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (πόςιμο). Σι απαιτιςεισ για 

τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του ανεπεξζργαςτου και του πόςιμου νεροφ περιλαμβάνονται επίςθσ ςτα ακόλουκα 

νομοκετιματα, όπωσ ιςχφουν και εφαρμόηονται:  

 

-Ωπουργικι Απόφαςθ οικ. 46399/1352 «Απαιτοφμενθ ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για 

πότιςμα, κολφμβθςθ, διαβίωςθ ψαριϊν ςε γλυκά νερά και καλλιζργεια και αλιεία οςτρακοειδϊν, μζκοδοι 

μζτρθςθσ, ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και ανάλυςθ των επιφανειακϊν νερϊν που προορίηονται για πόςιμα, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του Χυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 75/440/ΕΣΞ, 76/160/ΕΣΞ, 

78/659/ΕΣΞ, 79/923/ΕΣΞ και 79/896/ΕΣΞ» (ΦΕΞ 438/Βϋ/3‐7‐1986)  

-Ωπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. οικ. 5673/400 «Πζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων» (ΦΕΞ 

192/Βϋ/14‐3‐1997)  

-Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ Ω2/2600/2001 «Υοιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ 

τθν οδθγία 98/83/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 3θσ Ροεμβρίου 1998.».  

-ΥΔ 51/2007 «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων 

ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2000/60/ΕΞ για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα 

τθσ πολιτικισ των υδάτων¨ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ Σκτ. 2000». 

-ΞΩΑ Ω2/2600/2001 «Υοιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» (όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει), για 

τθν προςαρμογι τθσ Σδθγίασ 98/83 ΕΞ.  

Σι ανωτζρω ζλεγχοι διεκπεραιϊνονται από τουσ αρμόδιουσ Φορείσ, οι οποίοι είναι: 

-Θ ΕΩΔΑΥ Α.Ε. για τισ περιοχζσ που θ ίδια διακζτει δίκτυο φδρευςθσ ι/και για τουσ Διμουσ ςτουσ οποίουσ διακζτει 

νερό και το οποίο ςτθ ςυνζχεια διανζμεται με δθμοτικά δίκτυα,  

-Θ ΕΩΑΚ Α.Ε. (Ξεντρικόσ Ψομζασ  Κεςςαλονίκθσ),  
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-Σι ΔΕΩΑ,  

-Σι Διμοι που δεν διακζτουν ΔΕΩΑ και οι οποίοι υποςτθρίηονται από «Ωπθρεςίεσ Ϊδρευςθσ.  

Ψόςο ςτθν περίπτωςθ των Διμων που διακζτουν ΔΕΩΑ, όςο και οι μικρότεροι Διμοι που δεν διακζτουν, οι μικροί οικιςμοί 

είναι δυνατόν υδρεφονται από ανεξάρτθτα δίκτυα και πθγζσ. Ακόμα και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, οι ζλεγχοι εφαρμόηονται 

ανελλιπϊσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου πόςιμου νεροφ, με τισ απαιτιςεισ τθσ ΞΩΑ Ω2/2600/2001 

προςδιορίηονται φυςικοχθμικζσ και μικροβιολογικζσ παράμετροι οι οποίεσ χωρίηονται ςε παραμζτρουσ δοκιμαςτικισ, 

ελεγκτικισ και ςυμπλθρωματικισ παρακολοφκθςθσ. Σι ανωτζρω όροι αφοροφν ςτθ ςυχνότθτα με τθν οποία πρζπει να 

προςδιορίηεται κάκε μία παράμετροσ και θ οποία είναι ςυνάρτθςθ του θμεριςιου όγκου διανεμόμενου ι παραγόμενου 

νεροφ ςε κάκε μία ηϊνθ πίεςθσ του δικτφου διανομισ. 

Θ χριςθ ‐ αποκικευςθ, ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ νεροφ, χλωρίου άνω των 10 τόνων, επιβάλλει επίςθσ τθν 

ςυμμόρφωςθ με τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ ΞΩΑ 12044/613/2007 «Ξακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν αντιμετϊπιςθ 

κινδφνων από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε εγκαταςτάςεισ λόγω φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν». (ΦΕΞ 376/Β). Χτθν 

περίπτωςθ αυτι προβλζπονται ιδιαίτεροι χειριςμοί και κοινοποιιςεισ (SEVESO II). 

Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ του Δείκτθ Ψ4442 προκφπτει από τα δεδομζνα του ακόλουκου Υίνακα: 

 

ΦΟΕΑΣ 

Εξυπθρετοφμενοσ 

Ρλθκυςμόσ που 

αντιςτοιχεί 

(2011) 

ΔΕΩΑ (110) 2.834.676 

ΕΩΑΚ Α.Ε. 1.100.000 

ΕΩΔΑΥ Α.Ε. 3.787.386 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 7.722.062 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  10.938.705 

% ΚΑΛΥΨΘΣ 70,6% 

Σ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ με νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ανζρχεται ςτο 70,6% του ςυνολικοφ, υπό τθν ζννοια τθσ 

κάλυψθσ των υποχρεϊςεων ποιοτικϊν και υγειονομικϊν ελζγχων. 

Τιμι ςτόχοσ  

Ψίκεται τιμι‐ ςτόχοσ ίςθ με το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ (100%) 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Ψα ςτοιχεία είναι διακζςιμα, προζρχονται από ςυνεχείσ μετριςεισ πιςτοποιθμζνων εργαςτθρίων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) 

και, κατά ςυνζπεια, θ ςτατιςτικι επικφρωςθ είναι δεδομζνθ. 

Σι ζλεγχοι ποιότθτασ του νεροφ μζςω των ΔΕΩΑ και των Α.Ε. είναι άμεςα ιχνθλάςιμοι, αν και δεν ςυγκεντρϊνονται ςε μία 

ενιαία εκνικι βάςθ. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, είτε από τισ δράςεισ του ΕΧΥΑ, είτε 

όχι, κα πρζπει να παρακολουκείται ενιαία και να υπολογίηεται ςτο επίπεδο του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ, μζςω 

καταχϊρθςθσ των ςχετικϊν δεδομζνων ςε ζνα «εκνικό μθτρϊο». 

Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ κα προβεί εντόσ του 2015 ςτισ παρακάτω δράςεισ: 

-κα προωκιςει ςυνεργαςία τθσ ΕΓΩ με το ΩΥΕΧ, το ΩΩΞΑ, τθν ΞΕΔΕ, τθν ΕΔΕΩΑ, τθν ΕΩΔΑΥ Α.Ε. και τθν ΕΩΑΚ Α.Ε. 

για τθ δρομολόγθςθ μιασ ενιαίασ διαδικαςίασ κακολικΙσ καταχϊρθςθσ των ελζγχων ςε μία «εκνικι» βάςθ και κα 

εξετάςει τισ κεςμικζσ, κανονιςτικζσ και τεχνολογικζσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ διαδικαςία αυτι (Λαν 2015).  
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-κα ανακζςει μελζτθ αναλυτικισ εκτίμθςθσ τθσ τιμισ βάςθσ («χαρτογράφθςθ» των οικιςμϊν και των ςυνκθκϊν 

φδρευςθσ / ελζγχων), του τρόπου παρακολοφκθςθσ, τθσ κατάρτιςθσ προδιαγραφϊν «ςυςτιματοσ» καταχϊρθςθσ 

και αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, τθν υποςτιριξθ τθσ δρομολόγθςθσ του «εκνικοφ μθτρϊου 

ελζχγων και αξιολόγθςθσ» του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, τον προςδιοριςμό αρμόδιου Φορζα λειτουργίασ 

και τθν διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςχετικϊν δράςεων του ΕΧΥΑ 2014‐2020 ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τιου νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (Λαν 2015). Θ μελζτθ κα ολοκλθρωκεί τον 

Χεπτζμβριο του 2015.  

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ (ςε ςυνεργαςία με ΕΩΔΑΥ ΑΕ, ΕΩΑΚ και ΕΔΕΩΑ) 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια 

 

T4443 

Ροςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ που 
παρζχεται θλεκτρονικά 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το 
ΕΥ που παρζχεται θλεκτρονικά 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια 

 

T4444  

Ροςοςτό του πλθκυςμοφ που δυνθτικά ενθμερϊνεται για τισ δράςεισ του ΕΡ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό του πλθκυςμοφ που δυνθτικά ενθμερϊνεται για τισ δράςεισ του ΕΥ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 
 
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

ΠΠΕ&Internet 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Χυχνότθτα δθμοδιεφςεων 

 

T4445  

Ροςοςτό Ρράξεων - Μεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν για τθν προετοιμαςία τουσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό Υράξεων - Πεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν για τθν προετοιμαςία τουσ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια 
 

 

T4446  

Ροςοςτό αξιολογιςεων του ΕΡ που ζχουν ςυηθτθκεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 100% 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό αξιολογιςεων του ΕΥ που ζχουν ςυηθτθκεί ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ 100% 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Υρακτικά Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ ΕΥ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
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Ετιςια 

 

T4447  

Ροςοςτό Ρράξεων για τισ οποίεσ θ ΤΒ του ΕΡ χρθματοδότθςε τθν ανάπτυξθ/ επζκταςθ/ ςυμπλιρωςθ υποςτθρικτικϊν εργαλείων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό Υράξεων για τισ οποίεσ θ ΨΒ του ΕΥ χρθματοδότθςε τθν ανάπτυξθ/ επζκταςθ/ ςυμπλιρωςθ υποςτθρικτικϊν εργαλείων 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ετιςια 

 

T4448  

Ροςοςτό Ρράξεων - Μεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υοςοςτό Υράξεων - Πεγάλων Ζργων που υποςτθρίχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ετιςια 
 

 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

T4401  

Συνολικό μικοσ εκςυγχρονιςμοφ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Μ με ςυςτιματα (ςθματοδότθςθσ, τθλεδιοίκθςθσ, 
τθλεπικοινωνιϊν) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Χυνολικό μικοσ εκςυγχρονιςμοφ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Π με ςυςτιματα (ςθματοδότθςθσ, τθλεδιοίκθςθσ, τθλεπικοινωνιϊν) 
 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλιόμετρα 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου 

Εκκζςεισ 
Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. 

Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εκκζςεισ   –   Πελζτεσ Δικαιοφχων 
 

 

T4402 

Συνολικό μικοσ νζων ι/και αναβακμιςμζνων τμθμάτων λοιποφ οδικοφ δικτφου 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Χυνολικό μικοσ νζων ι/και αναβακμιςμζνων τμθμάτων λοιποφ οδικοφ δικτφου 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλιόμετρα 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
 

ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου 
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Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ Ε.Υ. Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων 

 

T4403 

Ρρόςκετεσ κζςεισ παραβολισ μικουσ μεγαλφτερου των 200μ και βάκουσ 11μ ςε λιμζνεσ που αναβακμίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Υρόςκετεσ κζςεισ παραβολισ μικουσ μεγαλφτερου των 200μ και βάκουσ 11μ ςε λιμζνεσ που αναβακμίηονται 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ κζςεων παραβολισ 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου 

Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εκκζςεισ  –  Πελζτεσ Δικαιοφχων 
 

 

T4404  

Συςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, και τθσ φφλαξθσ / περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ λιμενικισ ηϊνθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Χυςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, και τθσ φφλαξθσ / περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ λιμενικισ ηϊνθσ 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ ςυςτθμάτων 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου 

Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εκκζςεισ  –  Πελζτεσ Δικαιοφχων 
 

 

T4405  

Αερολιμζνεσ ΔΕΔ-Μ που αναβακμίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Αερολιμζνεσ ΔΕΔ-Π που αναβακμίηονται 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ αερολιμζνων 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων 

 

T4406  

Συςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ αερομεταφορϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Χυςτιματα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ αερομεταφορϊν 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ ςυςτθμάτων 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. 
Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
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Εκκζςεισ – Πελζτεσ Δικαιοφχων 
 

 

T4407  

Ραρεμβάςεισ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υαρεμβάςεισ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν 
ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ παρεμβάςεων 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Ψρίμθνο/εξάμθνο/ζτοσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

ΨΔΕ, Ψριμθνιαία δελτία διλωςθσ Υροόδου 

Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. 

Εκκζςεισ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Εκκζςεισ – Πελζτεσ 
 

 

T4408  

Ραραγωγι ενζργειασ από μονάδεσ ΣΘΚΥΑ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Υαραγωγι ενζργειασ από μονάδεσ ΧΘΚΩΑ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.  

 

Τιμι ςτόχοσ  

Αρχικά, για να γίνει ο διαχωριςμόσ των μονάδων ςε περιφζρειεσ χρθςιμοποιείται θ κατανομι των ΧΘΚΩΑ του ΟΑΓΘΕ 

(Χτοιχεία ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ – Απρίλιοσ 2014). Για τθν προςζγγιςθ των τιμϊν 2018 και 2023 χρθςιμοποιείται το «Δεκαετζσ 

Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ» του ΑΔΠΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με πρόβλεψθ τθσ απαιτοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Για τθν προςζγγιςθ του ποςοςτοφ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΧΘΚΩΑ, χρθςιμοποιοφνται τα διακζςιμα 

ςτοιχεία τθσ Eurostat (μζχρι το 2011). Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ουςιαςτικι ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ Χυμπαραγωγισ 

ξεκίνθςε το 2009 (με βάςθ τον προγραμματιςμό του 2ου Χχεδίου Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ και του Ρ.3734/2009), 

μπορεί να προςεγγιςτεί ο ρυκμόσ μεταβολισ του ποςοςτοφ ανά ζτοσ (0,75%). 

Ζτςι, μπορεί να γίνει εκτίμθςθ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ΧΘΚΩΑ ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ (9,75% το 2018 και 13,5% το 

2023), ενϊ με τθ χριςθ των ποςοςτϊν κατανομισ των ΧΘΚΩΑ ςε περιφζρειεσ γίνεται ο αντίςτοιχοσ διαχωριςμόσ. 

Ψζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι όλα τα παραπάνω αναφζρονται ςε επιπλζον παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΧΘΚΩΑ 

με ζτοσ βάςθσ το 2013. Ξακϊσ πρόκειται για Δείκτθ Εκροϊν, οι τιμζσ βάςθσ (2013) είναι μθδενικζσ. Για το 2018 ο ΑΔΠΘΕ 

προβλζπει παραγωγι 52.520.000MWh θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Πε βάςθ τθ μεκοδολογία, προκφπτει ότι θ ςυνολικι ςυμμετοχι των ΧΘΚΩΑ ςτθν θλεκτροπαραγωγι τθσ ίδια χρονιάσ κα 

είναι 9,75%. Θ θλεκτρικι παραγωγι από ΧΘΚΩΑ το 2013 ανιλκε ςε 1.173.000MWh. Άρα, π.χ. για τισ περιφζρειεσ Χε 

Πετάβαςθ (50,5% ςυμμετοχι ςτθ ςυνολικι θλεκτροπαραγωγι από ΧΘΚΩΑ), θ εκτιμϊμενθ παραγωγι ωσ προσ το 2013 κα 

είναι: *(52.520.000*9,75%)‐1.173.000+*50,5% = 1.993.589MWh. Αντίςτοιχα προκφπτουν και οι υπόλοιποι Χτόχοι και 

Σρόςθμα (2023 και 2018 για το Υλαίςιο Επίδοςθσ, βλ. ςχετικό πρόςκετο ζγγραφο). 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΠW/ζτοσ 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
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Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων  
 

Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία ΟΑΓΘΕ, μελζτεσ και Εκκζςεισ του ΩΥΕΞΑ, Εκκζςεισ Ελζγχων κ.λπ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΟΑΓΘΕ, ΑΔΠΘΕ, ΩΥΕΞΑ , .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Εξαμθνιαία Δελτία Διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων / 

Ωποζργων, Εκκζςεισ Ελζγχων Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία 

 

 

T4409  

Ενζργεια που εξοικονομείται από τθλεκζρμανςθ ςε ετιςια βάςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ενζργεια που εξοικονομείται από τθλεκζρμανςθ ςε ετιςια βάςθ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.  

 

Τιμι ςτόχοσ  

Εξοικονόμθςθ πετρελαίου), γίνεται απευκείασ άκροιςθ των αποτελεςμάτων. Εναλλακτικά, με βάςθ τθν κατανάλωςθ 

καυςίμου των νοικοκυριϊν τθσ περιοχισ (ςτοιχεία που δίνονται ςτισ μελζτεσ), μπορεί να υπολογιςτεί ζμμεςα το ποςό τθσ 

ενζργειασ που εξοικονομείται λόγω τθσ μθ‐χριςθσ των αυτόνομων κερμάνςεων. Για τθν προςζγγιςθ του οροςιμου γίνεται 

παραδοχι γραμμικισ χρονικισ εξζλιξθσ των ζργων (Σικονομικόσ Δείκτθσ (ορόςθμο) / Σικονομικόσ Δείκτθσ (τελικόσ ςτόχοσ) 

= 18.000.000 / 27.204.375 ≈ 66% 

Θ προςζγγιςθ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία εξοικονόμθςθσ τθσ .Ε.ΨΘ.Υ (τθλεκζρμανςθ Υτολεμαΐδασ), όπου δίνονται 

ςτοιχεία εξοικονόμθςθσ και ςτοιχεία προχπολογιςμοφ (ςυνολικό και). Χτθ ςυνζχεια ζγινε αναγωγι ςτον προχπολογιςμό 

που κα διακζςει το ΩΠΕΥΕΦΑΑ ςτα αντίςτοιχα ζργα που κα χρθματοδοτιςει.  

Ειδικότερα: 

 

ΥΨΣΕΠΑΝΔΑ: Από το ςχεδιαςμό προκφπτει ότι με τθ χριςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ δεν κα χρθςιμοποιθκοφν 8.884 τόνοι 

πετρελαίου, δθλαδι 8.884*11,92MWh/τόνο= 105.897 MWh (Χτόχοσ‐ 2023). Πε βάςθ τθ μελζτθ τθσ .Ε.ΨΘ.Υ, το ζργο ζχει 

ςυνολικό κόςτοσ 70.941.170€, ενϊ θ Ξοινοτικι Χυνδρομι + Εκνικι Χυμμετοχι υπολογίςτθκαν επίςθσ από τθ Πελζτθ ςε 

38.241.940€. Χρθςιμοποιϊντασ τον προχπολογιςμό του ΩΠΕΥΕΦΑΑ για αντίςτοιχα ζργα 

(ΞΧ+ΕΧ=19.800.000+24.750.000=44.550.000€), εκτιμάται ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα είναι: 

105.897*44.550.000/38.241.940=123.365KWh/ζτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ΠWh/ζτοσ 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 

2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.  
Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ, εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ προόδου Φορζων Ψθλεκζρμανςθσ 

κ.λπ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ, ΨΔΕ, Δελτία Διλωςθσ Υροόδου Υράξθσ (ΣΥΧ), Ετιςιεσ Εκκζςεισ Ε.Υ., Σριςτικι Υαραλαβι Ωποζργων, Εκκζςεισ 
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Αξιολόγθςθσ Ε.Υ., Εκκζςεισ Ελζγχων, Εκκζςεισ–Πελζτεσ (Εκνικϊν Αρχϊν, Δικαιοφχων, αρμοδίων Φορζων κ.λπ.) 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

 

 

T4410  

Επιφάνεια που καλφπτεται από Σχζδια ι Μζτρα Ρροςταςίασ 
 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Επιφάνεια που καλφπτεται από Χχζδια ι Πζτρα Υροςταςίασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Ξάκε Χχζδιο‐Πελζτθ κεωρείται ότι καλφπτει τθν ζκταςθ του γεωγραφικοφ τομζα ςτον οποίο αναφζρεται. Δθλαδι τα 

περιφερειακά Χχζδια καλφπτουν όλθ τθν αντίςτοιχθ Υεριφζρεια και τα Εκνικά Χχζδια κεωρείται ότι καλφπτουν όλθ τθ 

χϊρα. Αν δφο Χχζδια καλφπτουν τθν ίδια περιοχι, αυτι δεν μετριζται ξανά. 

Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.  

 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ προςζγγιςθ αφορά το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ, χωριςμζνο ανάλογα με τισ Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν. Εφόςον 
ολοκλθρωκεί θ εκπόνθςθ ενόσ εκ των Χχεδίων, τότε κεωρείται ότι καλφπτεται θ επικράτεια, όςον αφορά ςτα Εκνικά 
Χχζδια.  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ψετραγωνικά χιλιόμετρα 

Υπολογιςμόσ: 

Θ τιμι Χτόχοσ‐2023 αφορά ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ (διαχωρίηεται ανά κατθγορία περιφερειϊν). 

Για τθν προςζγγιςθ των τιμϊν του Δείκτθ για τον ςυγκεκριμζνο Ε.Χ. χρθςιμοποιικθκε θ μελζτθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 
«Σι περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν Ελλάδα». Χυγκεκριμζνα, θ 
μελζτθ, ανάμεςα ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ που εξετάηει, περιλαμβάνει και πίνακα με τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που 
κινδυνεφουν από τθν ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ λόγω τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ (κατεξοχιν αποτζλεςμα τθσ 
Ξλιματικισ Αλλαγισ). Σι περιοχζσ αντιςτοιχοφν ςε γειτονικοφσ Διμουσ και Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 

Πε δεδομζνο ότι τα παραπάνω Εκνικά Χχζδια αποτελοφν υποχρεϊςεισ τισ Χϊρασ και πρζπει να γίνουν ςχετικά άμεςα, 
τίκεται Σρόςθμο‐2018 πάνω από το μιςό τθσ ζκταςθσ τθσ Χϊρασ, υπό τθν ζννοια τθσ κάλυψθσ.τθσ επικράτειασ με 

τουλάχιςτον 7 περιφερειακά ςχζδια δράςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι. 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 

2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.  
 

Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ (Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, 
Διεφκυνςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ και Υοιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, Ψμιμα Ξλιματικισ Αλλαγισ). εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ 
προόδου κ.λπ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ, .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Δελτία Διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων/ Ωποζργων, Εκκζςεισ Ελζγχων, 

Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων 
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ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία 

 

 

T4411  

Αρικμόσ Σχεδίων Δράςθσ, Συςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ Χχεδίων Δράςθσ, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.  
 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ ανάπτυξθ εργαλείων, ςυςτθμάτων, θ εκπόνθςθ ςχεδίων διαχείριςθσ κ.λπ. εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλεσ τισ Ξατθγορίεσ 

Υεριφερειϊν, εμπεριζχονται δε επιμζρουσ δράςεισ και ενζργειεσ. Ειδικότερα, προβλζπονται ανά Δράςθ τα ακόλουκα:  
Ξατά ςυνζπεια, δίδεται τιμι ςτόχοσ 26 Χχεδίων, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται για όλεσ 

τισ Ξατθγορίεσ Υεριφερειϊν: 

Δράςεισ Συςτιματα 

/Εργαλεία 

/Ρρότυπα 

Σχζδια Δράςθσ ι 

Διαχείριςθσ / 

Εκκζςεισ 

Λοιπζσ 

Δράςεισ 

Σφνολα 

1 5 8 0 13 

2 3 2 8 13 

Σφνολα 8 10 8 26 

 

Ξατά ςυνζπεια, δίδεται τιμι ςτόχοσ 26 Χχεδίων, Χυςτθμάτων, Εργαλείων κλπ. που εκπονοφνται / εφαρμόηονται για όλεσ τισ 

κατθγορίεσ Υεριφερειϊν.   

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υλικοσ ςυςτθμάτων / εργαλείων 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 

2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων.  
 

Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από εκκζςεισ ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, εκκζςεισ ελζγχων, εκκζςεισ προόδου κ.λπ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ/ΕΓΩ, .Α. ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ, ΨΔΕ, Δελτία διλωςθσ Υροόδου, Σριςτικι Υαραλαβι Ζργων/ Ωποζργων, Εκκζςεισ 

Ελζγχων, Εκκζςεισ–Πελζτεσ Δικαιοφχων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία 

 

T4412  

Ροςότθτα Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Υοςότθτα Αςτικϊν Χτερεϊν Αποβλιτων που οδθγείται ςε αςφαλι διάκεςθ 
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Τιμι βάςθσ 

 
Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα αςτικϊν αποβλθτων που οδθγοφνταν το 2011 ςε ΧΩΨΑ με βάςθ τα ςτοιχεια του ΕΧΔΑ και 
των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 4.570.000 τόνοι.  

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ είναι το υπόλειμμα αςτικϊν αποβλιτων που μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςια (ανακλυκλωςθ και ανάκτθςθ 
ςυμμείκτων) κα καταλιγει ςε χϊρουσ ταφισ ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του ΕΧΔΑ και ωσ απόρροια των δραςεων που κα 
ςυγχρθματοδοτθκουν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου 27 ςυνδυαςτικά με τν ειδικό ςτόχο 26 (ανακφκλωςθ από χωριςτι 
ςυλλογι). Θ τιμι αυτι είναι 2.260.000 τόνοι.  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ψόνοι / ζτοσ 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 2014‐2020, 

του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ διαδικαςία που περιγράφθκε 

για τον αντίςτοιχο Δ.Α. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία. 

 

T4413  

Ροςότθτα ΒΑΑ που εκτρζπεται από χϊρουσ ταφισ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Υοςότθτα ΒΑΑ που εκτρζπεται από χϊρουσ ταφισ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλθτων που εξετράπθ το ζτοσ 2010 από ταφι ςε ΧΩΨΑ με 
βάςθ τα ςτοιχεια του ΕΧΔΑ και των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 793.000 

τόνοι.  
 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι θ ποςότθτα βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλθτων που πρζπει να εκτρζπεται το ζτοσ 2020 από ταφι 
ςε ΧΩΨΑ μζςω μεκόδων ανάκτθςθσ (ανακφκλωςθ και ανάκτθςθσ υπολειμματικϊν ςυμμείκτων) με βάςθ τα ςτοιχεια του 
ΕΧΔΑ και των εκνικϊν εκκζςεων για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 99/31/ΕΞ. Θ τιμι αυτι είναι 2.930.000 τόνοι.  

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
 

Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου   

παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ διαδικαςία που περιγράφθκε για τον αντίςτοιχο Δ.Α. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ψόνοι/ζτοσ 

 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014 
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ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία. 

 

T4414  

Αρικμόσ Ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ΕΣΔΑ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ Ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ΕΧΔΑ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Τιμι Βάςθσ  

Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν.  

 

Τιμι ςτόχοσ  

Θ τιμι ςτόχοσ είναι ο αρικμόσ παρεμβάςεων που κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται ζωσ το ζτοσ 2020 για να διαςφαλιςκεί θ 
αςφαλισ διάκεςθ επικινδφνων αποβλιτων εντόσ τθσ χωρασ. Σ ςτόχοσ είναι να υλοποιθκοφν τουλάχιςτον δφο (2) 
εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ επικινδφνων (ΧΩΨΕΑ και αποτεφρωτιρασ νοςοκομειακϊν).  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υλικοσ παρεμβάςεων 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ – ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
Θ παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ των εκροϊν γίνεται ςτο επίπεδο των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 
2014‐2020, του ΣΥΧ ΕΧΥΑ, των Πελετϊν Εφαρμογισ και του πλαιςίου παραλαβισ των Υράξεων, ςυνδυαςτικά με τθ 
διαδικαςία που περιγράφθκε για τον αντίςτοιχο δείκτθ αποτελζςματοσ, ωσ προσ τθ διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων, 
όπου αναφζρεται και ο αρικμόσ και θ δυναμικότθτα εγκαταςτάςεων.  
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
ΩΥΕΞΑ / Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΧΔΑ 2014 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

Εξαμθνιαία 

 

T4415  

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ / Επικοινωνιακά ςχζδια δράςθσ / Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 

 

T4416  

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 

 

T4417  

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
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Αρικμόσ ζργων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ 

 

T4418 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 
Ετιςιεσ εκκζςεισ ΕΥ, Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ ΕΥ 
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ 
 
 

Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ  
 

Τ4810 

Άνεργοι που επωφελοφνται άμεςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ     

Σριςμόσ :  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηεται ωσ ποςοςτό και υποδθλϊνει με ςαφινεια  τθν  αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ 
επικυμθτι κατεφκυνςθ για  τθ  ςυςτθματικι υποςτιριξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ 49% προκφπτει από απολογιςμό δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 ςχετικϊν με τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ ςτον 
τομζα τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ (ζρευνα  πεδίου  ςτο πλαίςιο των ΨΣΥΕΞΣ και διοικθτικά  ςτοιχεία Υρογράμματοσ του 
ΣΑΕΔ: Υρόγραμμα   επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για  τθν  πρόςλθψθ 10.000 ωφελουμζνων των δράςεων ΨοπΧΑ- ΨοπΕΞΣ). 
Θ τιμι ςτόχου 65% βαςίηεται ςε πλθροφορία  που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ ςτόχου, 
εκτιμϊντασ ότι το 65% των ςυμμετεχόντων ανζργων τελικά  κα  απαςχολθκοφν ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ. Θ τιμι αυτι 
υποςτθρίηεται τόςο από το ςαφι προςανατολιςμό τθσ λειτουργίασ των Υεριφερειακϊν Πθχανιςμϊν, όςο και από τθν παράλλθλθ 
υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν παροχι χρθματοδοτικϊν εργαλείων προσ τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ.   
 
Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία.  

 
 

Τ4812 

Αρικμόσ νζων ι αναβακμιςμζνων ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ που 
εφαρμόηονται/τίκενται ςε λειτουργία.     

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ  αποτελζςματοσ  αποτυπϊνει  τθν  επιδιωκόμενθ  αλλαγι:  Εκςυγχρονιςμόσ  και  περαιτζρω ενίςχυςθ  των 
κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ.  Σ  δείκτθσ  δθλϊνει  ευνοϊκι  μεταβολι. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 9. Θ τιμι ζχει προκφψει ωσ αποτζλεςμα αποτίμθςθσ των δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 και του ςχεδίου 
δράςθσ το οποίο ςυμφωνείται με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ κάκε ςυςτθμικισ παρζμβαςθσ.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςε 15 (δεν περιλαμβάνεται θ τιμι βάςθσ) και είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με το δείκτθ 
εκροισ.  
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι  επικφρωςθ  κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία , μζςω τθσ 
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων.  

 
 

Τ4813 

Αρικμόσ ζργων που εφαρμόηονται για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ κοινωνικϊν εταίρων ι / και φορζων τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν.    

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν 
εταίρων κακϊσ και τριτοβάκμιων ςυλλογικϊν φορζων που εκπροςωποφν ομάδεσ που βιϊνουν διακρίςεισ ι/και φορζων τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν ςτισ παρεμβάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σ δείκτθσ δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 30. Θ τιμι ζχει προκφψει ωσ αποτζλεςμα αποτίμθςθσ των δράςεων τθσ ΥΥ 2007-2013 που αφοροφν 
ςε δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ κοινωνικϊν εταίρων ι /και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςε 17 (δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ τιμι βάςθσ) και είναι ςυνδεδεμζνθ με το δείκτθ εκροισ.  
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα  πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω τθσ 
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων.  
 

 
 

Τ4814 
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Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ     

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ  μακροπρόκεςμοφ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια  τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι 
κατεφκυνςθ για  τθν ενίςχυςθ του τομζα  τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Σ δείκτθσ είναι άμεςα  ςυνδεδεμζνοσ με τισ 
παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου για  τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι το 52% των νζων 
επιχειριςεων κα  διατθρθκοφν ζνα  ζτοσ μετά, ςφμφωνα με ςτατιςτικά  ςτοιχεία  του ΧΕΒ και του ΛΠΕ-ΓΕΧΒΕΕ, 2014 για  τισ  ΠΠΕ 
που απειλοφνται με  κλείςιμο. Θ τιμι αυτι αναφζρεται ςε νζεσ επιχειριςεισ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι 694 και αναφζρεται ςτισ εγγεγραμμζνεσ επιχειριςεισ ςτο Πθτρϊο Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων.  
Θ τιμι ςτόχοσ είναι 1.079 επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιχειριςεων τθσ τιμισ βάςθσ. Σ δείκτθσ επθρεάηεται από 
ακραίεσ τιμζσ, κακϊσ είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν λόγω τθσ υφιςτάμενθσ αςτακοφσ κατάςταςθσ των ΠΠΕ  ςτθ 
χϊρα.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Πθτρϊο Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα  πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ με τθν 
αξιοποίθςθ του Πθτρϊου Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων.   
 

 
 

Τ4815 

Ωφελοφμενοι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ (ΕΕΕ) που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που 
ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.    

Σριςμόσ:  Υρόκειται για  ειδικό δείκτθ άμεςου αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςχετίηεται άμεςα και αντλεί ςτοιχεία  από τον ειδικό 
δείκτθ εκροϊν Ψ4851. 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Βελτίωςθ ευκαιριϊν ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά  
εργαςίασ δικαιοφχων τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ. Σ δείκτθσ δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι.   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ είναι 0 κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ πραγματοποιείται για πρϊτθ φορά.  
Θ τιμι ςτόχου είναι 90%. Θ τιμι βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ 
ςτόχου και  αναφζρεται ςε μζροσ των ωφελουμζνων από δράςεισ βελτίωςθσ των προοπτικϊν ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ, βάςει εξειδικευμζνθσ ςτόχευςθσ τθσ παρζμβαςθσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΛΕΑΔ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, βάςει του 
ςυςτιματοσ του Δικαιοφχου/ ΕΛΕΑΔ.  
 

 

Τ4816 

Εργαηόμενεσ που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ   

Σριςμόσ:   Εργαηόμενεσ που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ επιλογι του δείκτθ ζγινε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα  τθσ Ζρευνασ Υεδίου «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία , ποςοςτό 
60% των ςυμμετεχουςϊν διατιρθςαν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ λόγω τθσ παρζμβαςθσ (ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα  ζχαναν τθ κζςθ 
εργαςίασ τουσ). Ψο ποςοςτό αυτό (60%) αποτελεί τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ, ενϊ θ τιμι-ςτόχοσ τζκθκε ςε ποςοςτό 80%, λόγω τθσ 
διαφορετικισ ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων προσ γυναίκεσ με χαμθλότερο οικογενειακό ειςόδθμα.   
 
Υθγι ςτοιχείων: ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων τθσ ΕΕΨΑΑ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία.   
 

 

Τ4817 

Άνεργεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 
Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.    
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Σριςμόσ:   Άνεργεσ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα Ενεργθτικϊν Υολιτικϊν Απαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ επιλογι του δείκτθ ζγινε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα  τθσ Ζρευνασ Υεδίου «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία , ποςοςτό 
20% των ανζργων γυναικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν παρζμβαςθ κατείχε κζςθ εργαςίασ μετά  τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Ψο ποςοςτό 
αυτό (20%) αποτελεί τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ, ενϊ θ τιμι-ςτόχοσ τζκθκε ςε ποςοςτό 33%, λόγω τθσ διαφορετικισ ςτόχευςθσ των 
παρεμβάςεων προσ γυναίκεσ με χαμθλότερο οικογενειακό ειςόδθμα.   
 
Υθγι ςτοιχείων: ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων τθσ ΕΕΨΑΑ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και  ςτατιςτικι  επικφρωςθ  κα πραγματοποιείται  εξαμθνιαία. 
 

 

Τ4901 

Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία το ποςοςτό ΡΕΣ μειϊκθκε κατά τουλάχιςτον 20% του αρχικοφ   

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου, ιδίωσ ςε 
γεωγραφικζσ περιοχζσ με υψθλά ποςοςτά ΥΕΧ, δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι.  
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα 
ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.  
 

Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

199 
 

34 
 
5 

35 
14 

130 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ είναι χωρίσ ex ante τιμι βάςθσ. Θ διαδικαςία ποςοτικοποίθςθσ του κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τον Λοφνιο 2015 με τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ επζκταςθσ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school, ωσ εμπροςκοβαροφσ ζργου ςτθ νζα προγραμματικι 
περίοδο.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ψθφιακι πλατφόρμα my school  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ μζτρθςθ τθσ ΥΕΧ ςτα ςχολεία κα πραγματοποιείται μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school, 
ςτο τζλοσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ.  

 

Τ4902 

Ροςοςτό αφξθςθσ των ςχολικϊν μονάδων  α’ κμιασ και β’κμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Νζου Σχολείου 
(ΕΑΕΡ)   

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αφξθςθ των ςχολικϊν μονάδων που λειτουργοφν ςτο 
πλαίςιο του Ρζου Χχολείου – Ενίςχυςθ των δομϊν και τθσ ποιότθτασ τθσ αϋκμιασ και β’ κμιασ εκπαίδευςθσ, δθλϊνοντασ ευνοϊκι 
μεταβολι. Ωποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με 
τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ/ ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν 
μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια) 
Ψιμι Βάςθσ:  1.210 μονάδεσ (ΥΑΥ –ΡΑ 503, ΥΧΠ-ΧΕ 232, ΟΑΥ 475) 
 
Για τθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ζχει τιμι βάςθσ 65 και θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ 
εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ / ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια). 
Ψιμι Βάςθσ : 65 μονάδεσ (ΧΕ). 
 
Για τθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ζχει τιμι βάςθσ 55 και θ τιμι ςτόχου προκφπτει από τον δείκτθ 
εκροισ (Δείκτθσ εκροισ μείον υφιςτάμενεσ μονάδεσ / ςφνολο υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων ΕΑΕΥ (δθμοτικά και γυμνάςια). 
Ψιμι Βάςθσ:  55 μονάδεσ (ΧΕ). 
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Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ  
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

1.210 
 

503 
 
55 

232 
65 
 

475 
 

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ  
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ  

119,55% 39,17% 
 

184,48% 
186,43% 
 

172,96% 

Θ τιμι ςτόχοσ και θ τιμι βάςθσ διαφοροποιοφνται ωσ προσ τον τφπο. Θ πρϊτθ εκφράηεται ςε ποςοςτό ενϊ θ δεφτερθ ςε αρικμό. 
Αυτό προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα από τθν ζκφραςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΕΩΕ του ΩΥΑΛΚ. 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :   Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από 
ακραίεσ τιμζσ, και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ φορείσ.  

 

Τ4903 

Ροςοςτό εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιοφν ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία   

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ των γνϊςεων και των 
δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι 
προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν 
εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε 
μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχου είναι 80%, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του ειδικοφ ςτόχου και 
απαιτεί παρακολοφκθςθ κατά τθν υλοποίθςθ (Χχολικι καρτζλα, διαδικαςία αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν).  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ τίκεται ςτο 45% απολογιηόμενθ από δράςεισ που χρθματοδοτικθκαν κατά τθν τρζχουςα ΥΥ και αφοροφν 
ςε επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε ΨΥΕ, ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ αναβάκμιςθσ εξοπλιςμοφ ΨΥΕ ςε ςχολικζσ μονάδεσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΛΕΥ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ςε διετι βάςθ, 
βάςει των ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ).  

 

 

Τ4904 

Ροςοςτό αφξθςθσ των τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ ( προνιπιο )   

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, 
δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι 
κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ 
δικαιοφχουσ φορείσ.  
 

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

7.517 
 

1.898 
 
289 

1.843 
502 

3.776 

Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  
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 11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

3.80% 2,58% 
 
2,25% 

2,73% 
3,99% 

4,94% 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (δείκτθσ εκροισ/υφιςτάμενεσ μονάδεσ προςχολικισ). Οόγω του ότι ο αρικμόσ 
προνθπιακϊν τάξεων είναι μθδενικόσ (πράγμα  που κα κακιςτοφςε τον δείκτθ μθ-λειτουργικό), ωσ τιμι βάςθσ λαμβάνεται ο 
ςυνολικόσ αρικμόσ τάξεων προςχολικισ, ο δείκτθσ όμωσ κα μετρά μόνο τισ νζεσ τάξεισ προνθπίου, ςε αντιςτοιχία με τον δείκτθ 
εκροισ.   
Θ τιμι ςτόχοσ και θ τιμι βάςθσ διαφοροποιοφνται ωσ προσ τον τφπο. Θ πρϊτθ εκφράηεται ςε ποςοςτό ενϊ θ δεφτερθ ςε αρικμό. 
Αυτό προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα από τθν ζκφραςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ.  Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και 
δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΕΩΕ του ΩΥΑΛΚ και ζρευνα πεδίου  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται  ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ και με ζρευνα πεδίου.  

 

Τ4905 

Ροςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο  ςπουδϊν    

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : αφξθςθ του ποςοςτοφ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των 
ςπουδϊν και ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των ΑμεΑ και ατόμων από ΕΞΣ και χαμθλζσ ειςοδθματικζσ τάξεισ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ 
ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι 
παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι:  

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 
 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

 59,47% 
 
59,47% 

56,66% 
56,66% 

59,84% 

Θ τιμι ςτόχου του δείκτθ κυμαίνεται από 70-85%. Θ ζννοια του «ζγκαιρα» ορίηεται ωσ ν+2 ςφμφωνα με τον Ρόμο.  
 

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 
 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

 80% 
 
80% 

80% 
80% 

80% 

 
Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα του ΩΥΑΛΚ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται  ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων του ΩΥΑΛΚ.  

 

Τ4906 

Ροςοςτό ωφελουμζνων που απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ 
παρζμβαςθσ.     

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. Σ δείκτθσ 
αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ 
με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται 
από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αφορά τουσ ωφελοφμενουσ που ιδθ εργάηονται ωσ ερευνθτζσ (μζλθ ΔΕΥ κλπ. Χφνολο 1.000 άτομα).  
Θ τιμι ςτόχοσ διερευνά τα αποτελζςματα του ερευνθτικοφ ζργου ςτθν εργαςιακι/ερευνθτικι εξζλιξθ των ωφελουμζνων, 
Υαρακολουκείται α) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ και β) μετά τθν λιξθ τθσ μζςω Ζρευνασ Υεδίου. Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί 
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προγραμματικι υπόκεςθ εργαςίασ (λόγω ζλλειψθσ αντίςτοιχων ςτοιχείων ι μετριςεων κατά τθν περίοδο 2007-2013) και ζχει ωσ 
εξισ: Ωσ ερευνθτζσ κα απαςχολοφνται το ςφνολο των ωφελουμζνων που απαςχολοφνται ιδθ ωσ ερευνθτζσ +20% των υποψθφίων 
διδακτόρων + 8% των μεταπτυχιακϊν ερευνθτϊν.  

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 
 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

26,8% 26,8% 
 
26,8% 

26,8% 
26,8% 

26,8% 
 
 

Υεριφζρειεσ  ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΥ 
ΑΡΑΔ-ΕΔΒΠ 
 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ  

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

39% 39% 
 
39% 

39% 
39% 

39% 

 
Υθγι ςτοιχείων : ςυςτιματα τθσ ΓΓΕΨ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ και  μετά τθν λιξθ τθσ μζςω Ζρευνασ Υεδίου.  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται  ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ  & Ψεχνολογίασ (ΓΓΕΨ) κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ και μετά τθν λιξθ τθσ μζςω 
Ζρευνασ Υεδίου.   

 

Τ4907 

Ροςοςτό φοιτθτϊν που πραγματοποιοφν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε επιχειριςεισ .      

Σριςμόσ:  Σ ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ των ςυνεργαςιϊν των Λδρυμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τον επιχειρθματικό κόςμο δθλϊνοντασ ευνοϊκι μεταβολι. .  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει 
με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του 
ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, δεν 
είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν και είναι χωρίσ ex ante τιμι-ςτόχο και βάςθ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ ποςοτικοποίθςθ του δείκτθ κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τζλουσ Δεκεμβρίου 2014, μζςω του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ ΑΨΟΑΧ, το οποίο βρίςκεται ςε επιχειρθςιακι λειτουργία από το 2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ςφςτθμα ΑΨΟΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται ςε ετιςια βάςθ μζςω του ςυςτιματοσ ΑΨΟΑΧ, ςτο οποίο 
όλα τα γραφεία πρακτικισ άςκθςθσ των ΑΕΛ καταχωρίηουν ςτοιχεία μζςω των οποίων μπορεί να μετρθκεί ο εν λόγω δείκτθσ και κα 
επιβεβαιϊνεται μζςω διαςταφρωςθσ με τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ ΑΔΛΥ και του ΩΥΑΛΚ.    

 

Τ4908 

Ροςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ που 
πιςτοποιικθκαν.      

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου μάκθςθ του 
πλθκυςμοφ (16-66+ ετϊν) με πιςτοποίθςθ προςόντων και διαςφνδεςθ τυπικισ, θ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ δθλϊνοντασ 
ευνοϊκι μεταβολι. 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ υποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα 
ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ 
δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ απόκλιςθ τιμϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0 κακϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν περίοδο 2007-2013.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 35%.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται  ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ.   
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Τ4909 

Ροςοςτό ωφελουμζνων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ ςτο ςφνολο των μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων 
ΕΡΑΛ, ΣΕΚ, ΛΕΚ κλπ.      

Σριςμόσ:   Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι : Αφξθςθ των μακθτϊν /ςπουδαςτϊν/αποφοίτων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ δθλϊνοντασ ευνοικι μεταβολι..  Ωποδθλϊνει με ςαφινεια τθν αλλαγι προσ τθ 
ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατεφκυνςθ και είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τισ παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου και τθν εφαρμογι 
παρεμβάςεων από τουσ δικαιοφχουσ φορείσ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ και δεν είναι ευαίςκθτοσ ςε μεγάλθ 
απόκλιςθ τιμϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ τιμι ςτόχου του δείκτθ τίκεται ςτο 35%. Ξατά  τθν υλοποίθςθ, θ τιμι του δείκτθ κα προκφπτει από τον δείκτθ εκροισ (δείκτθσ 
εκροισ/ςφνολο μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων ΕΥΑΟ, ΧΕΞ, ΛΕΞ  κλπ). 
Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ τιμισ βάςθσ κα ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ Παρτίου 2015, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του 
εμπροςκοβαροφσ ζργου τθσ «Επζκταςθσ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ my school». 
 
Υθγι ςτοιχείων : ψθφιακι πλατφόρμα my school 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:  Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται  ετιςια.. Θ 
πλατφόρμα κα καταγράψει ςτοιχεία για τθ φοίτθςθ ςε ΕΥΑΟ, ΧΕΞ και ΛΕΞ. Ειδικά ςτισ ΧΕΞ και ςτα ΕΥΑΟ θ μακθτεία κα ξεκινιςει το  
2016, ςυνεπϊσ ο δείκτθσ κα μετρθκεί το 2016.   
 

 

Τ4818 

Ροςοςτό Ενεργοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ       

Σριςμόσ:   
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
 
Υθγι ςτοιχείων :  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:     
 

 

 
Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν  
 

T4854 

Άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
 

Σριςμόσ:   Άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 60% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωφελουμζνων  
ανζργων. 
Θ τιμι του υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αντίςτροφθ ςχζςθ που παρατθρείται μεταξφ εκπαιδευτικοφ επιπζδου και 
ποςοςτϊν ανεργίασ,  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΨΩΕ  Διόφαντοσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω 
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων του δικαιοφχων 

 
Τ4850 

Άνεργοι , ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν 

Σριςμόσ:  Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 60% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωφελουμζνων  
ανζργων. 
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Θ τιμι του υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ανζργων βρίςκεται ςτθν θλικιακι ομάδα 30-44 ετϊν   
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΨΩΕ Διόφαντοσ  

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:  Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, μζςω 

ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.  

 

Τ4844 

Συμμετζχοντεσ ζωσ 24 ετϊν 

Σριςμόσ:   Σ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με τθν παρακολοφκθςθ των εκροϊν των παρεμβάςεων που γίνονται ςτο πλαίςιο του 
ειδικοφ ςτόχου (i) που αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του Χχεδίου Εγγφθςθ για τθ Ρεολαία και ςτισ 
δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται ςε 72.000 άτομα εκ των οποίων 60% γυναίκεσ (περίπου 43.200 
άτομα). 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΡΧΕΨΕ , ΕΩσ ΕΞΨ – ςφςτθμα ΛΨΩΕ ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία βάςει των 
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.   

 

Τ4845 

Συμμετζχοντεσ 25 ζωσ 29 ετϊν  

Σριςμόσ :  Σ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με τθν παρακολοφκθςθ των εκροϊν των παρεμβάςεων που γίνονται ςτο πλαίςιο του 
ειδικοφ ςτόχου (ii) που αναφζρεται ςε παρεμβάςεισ τθσ ΥΑΡ για τθν θλικιακι ομάδα 25-29 ετϊν. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι του υπολογίηεται περίπου ςε 39.000 άτομα εκ των οποίων 60% γυναίκεσ (περίπου 
23.300 άτομα) . 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ, ΛΡΧΕΨΕ , ΕΩσ ΕΞΨ – ςφςτθμα ΛΨΩΕ ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία βάςει των 
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςυμμετεχόντων των δικαιοφχων.  

 

Τ4853 

Αρικμόσ ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ πρόνοιασ που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται.  

Σριςμόσ : Σ δείκτθσ αναφζρεται ςε ζργα  που υλοποιοφνται από φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςε ςυμφωνία με όςα  
περιγράφονται ςτα  μεκοδολογικά  ζγγραφα  τθσ Ε.Ε. (Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building)  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι ςτόχου 6 και καλφπτει τισ 1-6 ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ . Θ τιμι προςδιορίςτθκε μετά  από διαβοφλευςθ  
με επιτελικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ, για τθ διάγνωςθ νζων αναγκϊν, κακϊσ και από τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ 
διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ.    
 
Πε βάςθ τθν υλοποίθςθ ςε εκνικό επίπεδο, ο δείκτθσ δεν μπορεί να επιμεριςτεί ςε κάκε Υεριφζρεια κακϊσ θ εκάςτοτε 
παρζμβαςθ κα υλοποιείται ςε εκνικό επίπεδο, οι δράςεισ δεν χωροκετοφνται ςε τφπουσ περιφερειϊν λόγω του χαρακτιρα τουσ 
και οι τιμζσ των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ δεν επιμερίηονται ανά  τφπο Υεριφζρειασ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι  επικφρωςθ  κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία , μζςω τθσ 
ςυγκζντρωςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι των ςτοιχείων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ των Δικαιοφχων. 

 

Τ4851 

Ωφελοφμενοι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ 
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Σριςμόσ:  Ωφελοφμενοι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει  το  ςυνολικό  αρικμό  των ωφελουμζνων τθσ πιλοτικισ 
εφαρμογισ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ – ΕΕΕ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ (επαν)ζνταξθσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΛΕΑΔ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται εξαμθνιαία, βάςει του 
ςυςτιματοσ του Δικαιοφχου/ ΕΛΕΑΔ.  

 

Τ4852 

Αρικμόσ Ρεριφερειακϊν Μθχανιςμϊν που δθμιουργοφνται  

Σριςμόσ: Αρικμόσ Υεριφερειακϊν Πθχανιςμϊν που δθμιουργοφνται 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι του ανζρχεται ςε 13 Υεριφερειακοφσ Πθχανιςμοφσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΞΕΞΣ  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ  και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα  πραγματοποιείται εξαμθνιαία μζςω των 
ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων ςυμμετεχόντων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ.  

 

Τ4855 

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεισ και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ)  

Σριςμόσ : Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεισ και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ τιμι του εκτιμάται ςε 750 νζεσ επιχειριςεισ  
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΩΞΕΞΣ  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Θ παρακολοφκθςθ  και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα  πραγματοποιείται εξαμθνιαία μζςω των 
ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων ςυμμετεχόντων των Δικαιοφχων και τθσ ΕΩΞΕΞΣ. 

 
 

Τ4951 

Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία εφαρμόηονται δράςεισ μείωςθσ τθσ ΡΕΣ   

Σριςμόσ: Σ ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ : αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία το 
ποςοςτό ΥΕΧ μειϊκθκε κατά τουλάχιςτον 20% του αρχικοφ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0 και ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο 
Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων ανά Χχολείο τθσ περιόδου 2007-2013 (Δράςεισ αναφορικά με Διαπολιτιςμικι, 
Φομά, Πετανάςτεσ, Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (ΗΕΥ), Πουςουλμανόπαιδεσ).  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςχολείων για το δείκτθ Αρικμόσ ςχολείων ςτα οποία εφαρμόηονται δράςεισ μείωςθσ τθσ ΥΕΧ (πλθν 
τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 499 ςχολεία. Θ κατανομι ςχολικϊν μονάδων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερεσ 
αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 86, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ χωρίσ τθ Χτ. Ελλάδα είναι 88 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ είναι 325 ςχολικζσ μονάδεσ.  Χτθν περιφζρεια Χτ. Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 35 ςχολικζσ μονάδεσ. Χτθν 
περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου είναι 11 ςχολικζσ μονάδεσ.  
Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του 
ΩΥΑΛΚ, και του ΛΨΩΕ Διόφαντοσ. 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ, 
βάςει των ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν 
Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ, και του ΛΨΩΕ Διόφαντοσ. 
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Τ4952 

Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που ζχουν ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Νζου Σχολείου (ΕΑΕΡ) 

Σριςμόσ : Σ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ :  ποςοςτό αφξθςθσ των ςχολικϊν μονάδων α’ κμιασ και 
β ‘κμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Ρζου Χχολείου (ΕΑΕΥ).  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 1.210.  
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων 
δράςεων του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Υρογράμματοσ (ΕΑΕΥ) ανά Χχολείο 2007-2013 (101.524 €) μειωμζνο κατά 
40% λόγω επαναπροςδιοριςμοφ του περιεχομζνου των δράςεων του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Υρογράμματοσ 
(ΕΑΕΥ) και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του εκνικοφ Υ/Ω ςε αυτζσ.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων για το δείκτθ Αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων που ζχουν ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Ρζου 
Χχολείου (ΕΑΕΥ) (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι  2.657. Θ κατανομι των ςχολικϊν μονάδων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο 
αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 700, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 660 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.297 ςχολικζσ 
μονάδεσ. Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων είναι 186. Χτθν περιφζρεια Ροτίου 
Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων είναι ςτο ςφνολο 60 ςχολικζσ μονάδεσ. 
 
 
 
 
 

Υεριφζρειεσ ΨΛΠΘ ΧΩΡΣΟΣ 
ΕΥ ΑΡΑΔ-
ΕΔΒΠ 

ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ 
ΠΕΨΑΒΑΧΘ 

ΟΛΓΣΨΕΦΣ 
ΑΡΑΥΨ/ΡΕΧ 
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

11Υ 
ΥΧΨΕ 
ΥΡΑ 

2.657 700 
 
60 

660 
186 

1.297 

 
Υθγι ςτοιχείων :  ΣΥΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:  Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετιςια βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ 
τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.  

 
 

Τ4953 

Εκπαιδευτικοί που επιμορφϊνονται ςτθν αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (ΕΑΕΡ) (ςυμμετοχζσ) 

Σριςμόσ: Σ ειδικόσ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ: Υοςοςτό εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν 
και χρθςιμοποιοφν ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου πραγματοποιείται με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο 
Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων τθσ περιόδου 2007-2013.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι ςτο ςφνολο 77.953 ωφελοφμενοι εκπαιδευτικοί. Θ κατανομι των 
ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 13.382, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ  13.735 
και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 50.836 ωφελοφμενοι εκπαιδευτικοί.  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ωφελουμζνων είναι ςτο ςφνολο 5.463 ςχολικζσ μονάδεσ.  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ ωφελουμζνων είναι ςτο ςφνολο  1.772 ςχολικζσ μονάδεσ. 
 
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), ΛΨΩΕ Διόφαντοσ.  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ), και ΛΨΩΕ Διόφαντοσ..   

 
 

Τ4954 

Αρικμόσ νζων τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ (προνιπιο) 
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με το δείκτθ αποτελζςματοσ: Υοςοςτό αφξθςθσ των τάξεων προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ εκροϊν ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ για το δείκτθ Αρικμόσ νζων τάξεων προςχολικισ εκπαίδευςθσ που υποςτθρίηονται (προνιπιο) (πλθν τθσ 
ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι 286. Θ κατανομι ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 50, ςτισ περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 50 και ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 186.  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 20.  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 6. 

Σ υπολογιςμόσ πραγματοποιείται με βάςθ ποςόςτωςθ 75% για τα προνιπια ςτον ςυνολικό Υ/Ω τθσ δράςθσ και το εκτιμϊμενο 
Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) τάξεων προνθπίου για μια 7ετία ανζρχεται ςτο ποςό (14.000Χ7= 98.000€) 

Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ.  

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΩΕ) του ΩΥΑΛΚ.  Σ δείκτθσ βαςίηεται ςε πλθροφορία  που 
ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.  

 
Τ4955 

Αρικμόσ φοιτθτϊν που λαμβάνουν υποςτιριξθ    

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που 
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0 . 
Σ δείκτθσ είναι χωρίσ ex ante τιμι ςτόχο. 
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).  

 
 

Τ4956 

Αρικμόσ υποτροφιϊν     

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που 
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων για το δείκτθ Αρικμόσ υποτροφιϊν (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι 8.589 
ωφελοφμενοι. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.475, ςτισ 
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 1.513 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 5.601 ωφελοφμενοι.  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 602 ωφελοφμενοι.  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 195 ωφελοφμενοι.  
 
Σ αρικμόσ υποτροφιϊν υπολογίηεται με βάςθ το Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προπτυχιακισ υποτροφίασ ΛΞΩ  2007-13, (1.522€) 
προςαυξθμζνο κατά 40% με βάςθ  βαρφτθτασ επί του ςυνολικοφ π/υ τθσ δράςθσ τθσ ενίςχυςθσ για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των 
ςπουδϊν.  
Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΛΞΩ.  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).  

 
 

Τ4957 

Αρικμόσ υποτροφιϊν  ςε φοιτθτζσ ΑμεΑ ι από ΕΚΟ  
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Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων φοιτθτϊν που 
ολοκλθρϊνουν ζγκαιρα τον κφκλο ςπουδϊν.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων για το δείκτθ Αρικμόσ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ ΑμεΑ ι από ΕΞΣ  (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και 
ΥΡΑ) είναι 2.179 ωφελοφμενοι. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 
374, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 384 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 1.421 ωφελοφμενοι.  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 153 ωφελοφμενοι.  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 50 ωφελοφμενοι.  
 
Σ αρικμόσ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ Αμεα ι από ΕΞΣ υπολογίηεται με βάςθ το Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προπτυχιακισ υποτροφίασ 
ΛΞΩ  2007-13, (1.522€) προςαυξθμζνο κατά 60% (ενίςχυςθ για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν).  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία 
που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4958 

Αρικμόσ ωφελουμζνων από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ  

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που 
απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Αρικμόσ ωφελουμζνων από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 3.415. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια 
είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 586, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 602 και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 2.227 ωφελοφμενοι.  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν είναι 239 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 78 ωφελοφμενοι.  
 
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει από τον ςυνολικό προγραμματιςμό ΓΓΕΨ (ΑΥ 6,8,9): 2.232 προβλεπόμενα ερευνθτικά ζργα: 500 με 4 
ερευνθτζσ /ζργο και 1.732 με 1 ερευνθτι/ζργο. Χφνολο ερευνθτϊν : 3.732 – 40% γυναίκεσ. ΠΠΞ ζργου: 35.832,29€, ΠΠΞ 
ερευνθτι 21.436,23€.. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΓΓΕΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε 
πλθροφορία  που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4959 

Αρικμόσ ωφελουμζνων γυναικϊν από δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ  

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που 
απαςχολοφνται ωσ ερευνθτζσ ι ςε πεδίο ςχετικό με τθν ζρευνά τουσ ζνα χρόνο μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Αρικμόσ ωφελουμζνων γυναικϊν από δράςεισ ενίςχυςθσ 
τθσ ζρευνασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο 1.366. Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά 
περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 234, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 241 και ςτισ λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 891 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν είναι 96 ωφελοφμενεσ..  
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 31 ωφελοφμενεσ.  
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με ποςόςτωςθ (βαρφτθτα) 40% από τθν τιμι του ειδικοφ δείκτθ εκροϊν Ψ4958.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΓΓΕΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
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ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ. Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε 
πλθροφορία  που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4960 

Φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ    

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό φοιτθτϊν που 
πραγματοποιοφν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε επιχειριςεισ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ είναι ςτο ςφνολο  του 51.851 ωφελοφμενοι.    
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 8.901 ωφελοφμενοι, ςτισ 
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 9.136 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 33.814 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 3.634 ωφελοφμενοι.. 
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 1.179 ωφελοφμενοι..  
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ. 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ. Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία  που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4961 

Άτομα (16-66+) που παρακολουκοφν προγράμματα δια βίου μάκθςθσ   

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων 
ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ, που πιςτοποιικθκαν.   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Ψιμι ςτόχοσ: ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ερευνθτϊν για τον δείκτθ Άτομα (16-66+) που παρακολουκοφν 
προγράμματα δια βίου μάκθςθσ (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο  195.214 ωφελοφμενοι.    
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 33.511 ωφελοφμενοι, ςτισ 
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 34.396 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 127.307 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι 13.681 ωφελοφμενοι.. 
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 4.439 ωφελοφμενοι.  .  
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ και Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε 
πλθροφορία  που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4962 

Αρικμόσ μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων (ΕΡΑΛ, ΣΕΚ, ΛΕΚ κλπ) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ  

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : Υοςοςτό ωφελουμζνων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μακθτείασ ςτο ςφνολο των μακθτϊν/ςπουδαςτϊν/αποφοίτων ΕΥΑΟ, ΧΕΞ, ΛΕΞ κλπ. .   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων για τον δείκτθ είναι ςτο ςφνολο  130.099 ωφελοφμενοι..  
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 22.333 ωφελοφμενοι, ςτισ 
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 22.923 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 84.843 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων  είναι 9.118 ωφελοφμενοι.. 
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 2.958 ωφελοφμενοι.  .  
 
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) από το Εκνικό Χχζδιο Πακθτείασ. 
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Σ δείκτθσ δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε πλθροφορία που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ, ΩΕΡ, Δ/νςθ β’κμιασ του ΩΥΑΛΚ, ΓΓΔΒΠ, ΛΡΕΔΒΠ.  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ, του Ωπ. Εμπορικισ Ραυτιλίασ (ΩΕΡ), τθσ Δ/νςθσ β’κμιασ, του Ωπ.Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (ΩΥΑΛΚ), τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δια βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ) και του Λδρφματοσ Ρεολαίασ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ΛΡΕΔΒΠ). 

 
 

Τ4963 

Άτομα (16-66+) που παρακολοφκθςαν προγράμματα δεφτερθσ ευκαιρίασ    

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ εκροϊν είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τον ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ : ποςοςτό αφξθςθσ ςυμμετεχόντων 
ατόμων (16-66+) ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ και δεφτερθσ ευκαιρίασ, που πιςτοποιικθκαν.   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι βάςθσ 0.  
Σ αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων για τον δείκτθ Άτομα (16-66+) που παρακολοφκθςαν προγράμματα δεφτερθσ 
ευκαιρίασ  (πλθν τθσ ΥΧΨΕ και ΥΡΑ) είναι ςτο ςφνολο  25.210 ωφελοφμενοι.  
Θ κατανομι των ωφελουμζνων ανά περιφζρεια είναι ςτισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 4.328 ωφελοφμενοι, ςτισ 
περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ 4.442 ωφελοφμενοι και ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 16.440 ωφελοφμενοι..  
Χτθν περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ωφελουμζνων  είναι 1.767 ωφελοφμενοι.. 
Χτθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ο αναμενόμενοσ αρικμόσ είναι 573 ωφελοφμενοι.  .  
 
Σ υπολογιςμόσ προκφπτει με βάςθ το ςτακμιςμζνο Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ (ΠΠΞ) αντίςτοιχων δράςεων 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων :ΣΥΧ, Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ κα πραγματοποιείται ετιςια, βάςει των 
ςυςτθμάτων ΣΥΧ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ (ΓΓΔΒΠ). Δεν επθρεάηεται από ακραίεσ τιμζσ, βαςίηεται ςε 
πλθροφορία  που ςυλλζγεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ 

 
 

Τ4847 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ  

*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 

 

Τ4848 

Μελζτεσ – εμπειρογνωμοςφνεσ –ζρευνεσ-αξιολογιςεισ   

*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 

 

Τ4846 

Εκδθλϊςεισ (Συνζδρια, Θμερίδεσ και άλλων ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ)  

*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ 2013-2020» 
 

Ειδικοί Δείκηες Αποηελέζμαηος  

 
T4601 
Αρικμόσ φορζων των οποίων θ λειτουργία αναβακμίηεται με τθ χριςθ ςυςτθμάτων ΤΡΕ 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ ςυνδζεται με τον δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι 3 και αφορά ςτθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων ςτθν εςωτερικι λειτουργία των υπουργείων Διοικθτικισ 
Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και Υροςταςίασ του Υολίτθ. 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ 18 υπουργείων και 7 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με τθ χριςθ ςυςτθμάτων ΨΥΕ, χωρίσ να αποκλείεται θ περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των 
φορζων που ζχουν τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 
T4602 

Αρικμόσ μθτρϊων δθμόςιου τομζα που διαλειτουργοφν 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ ςυνδζεται με τον δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Ψομζα».  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθ διαλειτουργικότθτα των κάτωκι μθτρϊων:  

1. κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου  

2. μθτρϊου Αςτυνομίασ – λθξιαρχείου  

3. μθτρϊου Ενιαίασ Αρχισ Υλθρωμισ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – φορολογουμζνων  

4. ΛΞΑ – μθτρϊου ΓΓΥΧ  

5. ΓΕΠΘ – Taxisnet  - κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

6. ΕΧΩΔΘΧ -  Taxisnet (φυςικά και νομικά πρόςωπα) 

7. ΞΕΥ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου 

8. ΕΔΕΨ - μθτρϊο απογραφισ Δθμοςίων Ωπαλλιλων 

 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 70 και αφορά: α) ςτθ διαλειτουργικότθτα των 4 βαςικϊν μθτρϊων βάςει κοινοφ 
προτφπου κακϊσ και β) ςτθ διαλειτουργικότθτα μθτρϊων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τθν απλοφςτευςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 
Σι δράςεισ διαλειτουργικότθτασ των μθτρϊων αποτυπϊνονται ςτο ςτρατθγικό κείμενο και ςτο ςχζδιο δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 
T4603 

Αρικμόσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ taxisnet με το οποίο προςφζρονται θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 2 και αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ που κα προωκεί 
τθν πολιτοκεντρικι εξυπθρζτθςθ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςε όλο το εφροσ ενόσ τρικαναλικοφ ςυςτιματοσ εξυπθρζτθςθσ 
(τθλζφωνο, φυςικι παρουςία – ΞΕΥ, Διαδίκτυο), χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του taxisnet που ζχει 
ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
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T4604 
Αρικμόσ τομζων δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε κωδικοποίθςθ του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία 
διατίκεται από το διαδίκτυο 

Σριςμόσ:   Υεδίο/Ψομζασ δθμόςιασ πολιτικισ είναι το πεδίο ευκφνθσ που διαχειρίηεται μία επιτελικι υπθρεςία του κράτουσ πχ 
Ωπουργείο, Γενικι Γραμματεία. .  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ πλαιςίου». 
Υαραδείγματα πεδίων/τομζων δθμόςιασ πολιτικισ αποτελοφν τα εξισ: 
Φορολογία-Δθμόςια Ζςοδα, Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ, Ανταγωνιςτικότθτα-Επιχειρθματικότθτα, Υεριβάλλον, Ενζργεια, 
Υεριβάλλον, Εργαςιακζσ Χχζςεισ-Εργαςιακό Υεριβάλλον, Αναδιοργάνωςθ φορζων δθμοςίου, Ωγεία, Ξοινωνικι Αςφάλιςθ, Εκνικι 
Άμυνα, Εξωτερικι Υολιτικι, Ωποδομζσ-Δίκτυα, Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, Υεριφερειακι Υολιτικι, Υαιδεία, Δίκτυα Επικοινωνιϊν, 
Πεταφορζσ, Χυγκοινωνίεσ, Πετανάςτευςθ, Δαςικι πολιτικι, Υολιτικι προςταςία, Λςότθτα Φφλων, Διαχείριςθ Απορριμμάτων, 
Αςφάλεια τροφίμων-ποτϊν, Χτατιςτικά, Φάρμακα, Δθμόςια Ψάξθ-Υροςταςία Υολίτθ κλπ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ ζργων κωδικοποίθςθσ ςτουσ τομείσ ιςότθτασ, κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και υπαίκριου εμπορίου (επιςθμαίνεται ότι τα ζργα υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013).  
Σ δείκτθσ ζχει τιμι ςτόχο 7 και αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί 
κωδικοποίθςθ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι τομείσ τθσ δαςικισ και περιφερειακισ πολιτικισ 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

 
T4605 
Αρικμόσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ενιςχφονται 

Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν 
λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων 
πολιτικϊν» και «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Υαρατθρθτθρίου για τθν Υεριφερειακι διοίκθςθ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 2 και αφορά ςτθν ενίςχυςθ των επιτελικϊν λειτουργιϊν: α) οργάνωςθ των δομϊν των 18 
υπουργείων μζςω τθσ εκπόνθςθσ των νζων οργανιςμϊν τουσ, β) λειτουργία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Υλθρωμισ.  
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 8 και προκφπτει από τθν ενίςχυςθ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δ.Δ. Ενδεικτικά 
αναφζρονται ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ, θ καλι νομοκζτθςθ και θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

 
T4606 

Αρικμόσ λειτουργικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων μεταξφ των τεςςάρων επιπζδων 
διοίκθςθσ 

Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων επαναοριοκζτθςθσ 
αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςτο πλαίςιο του Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ Α' 
87/07-06-2010) – «ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ» για τισ λειτουργικζσ περιοχζσ αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, αναπτυξιακι πολιτικι και διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων μεταξφ των επιπζδων αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ.  
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 7 και αφορά τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςε 6 λειτουργικζσ περιοχζσ χωρίσ 
να αποκλείεται θ εκ νζου ανακατανομι αρμοδιοτιτων ςε λειτουργικζσ περιοχζσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ).  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

 
T4607 
Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν απλοποιθμζνεσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 
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Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςτα 
υπουργεία: Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (για τθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, τθσ γενικισ γραμματείασ 
κρθςκευμάτων), Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ και τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ και Ψεχνικϊν Ζργων) και Εςωτερικϊν (Πελζτθ αναδιοργάνωςθσ τμθμάτων δθμοτολογίου - Πθτρϊου 
αρρζνων - Οθξιαρχείου ςε ΣΨΑ Α' βακμοφ).  
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 είναι 363 και αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων απλοφςτευςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςε 18 
υπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 13 Υεριφζρειεσ και 325 Διμουσ, χωρίσ να αποκλείονται εκ νζου παρεμβάςεισ 
απλοφςτευςθσ ςε φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ (ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ).   
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

 
T4608 

Αρικμόσ τομζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

Σριςμόσ: Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και 
προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ δράςεων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτουσ τομείσ πολιτικισ: Ψουριςμόσ, Ψρόφιμα-Υοτά, Ακλθτιςμόσ, Υολιτιςμόσ, Ξοινωνικι Πζριμνα, 
Αγροτικι Ανάπτυξθ, Φορολογία-ΦΥΑ, Επιχειρθματικό περιβάλλον, Υαιδεία, Ψυχαγωγία-Ωπθρεςίεσ Αναψυχισ. Θ υλοποίθςθ των 
δράςεων ζγινε ςε εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 2006/123/ΕΞ και των μελετϊν του ΣΣΧΑ για τα διοικθτικά βάρθ, προωκϊντασ οριηόντιεσ 
και τομεακζσ απλουςτεφςεισ κατόπιν ςυνεργαςίασ του κακϋ φλθν αρμόδιου Ωπουργείου με το ΩΔιΠΘΔ.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 18 και προκφπτει από τθ χρθματοδότθςθ δράςεων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςε 8 επιπλζον τομείσ. Ενδεικτικά αναφζρονται Ροςοκομειακι περίκαλψθ, Χφνταξθ, Υιςτοποίθςθ 
Αναπθρίασ, Αγρότεσ και Επιχειριςεισ, Ψουριςμόσ, Εξωςτρεφείσ υπθρεςίεσ  ΣΨΑ αϋ και βϋ βακμοφ, Χτρατολογικζσ υπθρεςίεσ, 
Φορολογία-Δθμόςια Ζςοδα.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 
T4609 
Αρικμόσ φορζων που εφαρμόηουν ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ 

Σριςμόσ:   Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων 
ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 6 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ του ζτουσ 2013 ςτα 
υπουργεία: Ανάπτυξθσ, Ψουριςμοφ, Δθμόςιασ Ψάξθσ & Υροςταςίασ του πολίτθ, ΩΔιΠΘΔ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Ψροφίμων κακϊσ 
και ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ – Κράκθσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε 
18 υπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Θ εκπόνθςθ νζων ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ, λόγω του 
οριηόντιου/ςτρατθγικοφ χαρακτιρα τθσ παρζμβαςθσ αφορά και επθρεάηει και του φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο 
παρζμβαςθσ και ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

 
T4610 
Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου 

Σριςμόσ:  Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου 
φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων 
Εςόδων. 
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Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςε 18 
Ωπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ κακϊσ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποκλείεται 
θ εκ νζου εφαρμογι ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςτον φορζα  που ζχει τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν 
τιμι βάςθσ του δείκτθ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 
T4611 

Αρικμόσ ελεγκτικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ 

Σριςμόσ:  Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ Χχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ 

λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων» και «Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ». 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του ΧΕΥΕ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ 

Πελζτθσ Αναςχεδιαςμοφ - Απλοφςτευςθσ των front και back office διαδικαςιϊν λειτουργίασ του, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του 

ΕΥΔΠ 2007-2013.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 9 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των ιςάρικμων ελεγκτικϊν φορζων, 

χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου ενίςχυςθ του ΧΕΥΕ που ζχει ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ 

του δείκτθ. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
T4612 

Αρικμόσ φορζων δθμόςιασ διοίκθςθσ που εφαρμόηουν νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

Σριςμόσ:  Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ 
ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και «Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των 
πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθν ζκδοςθ των Υροεδρικϊν Διαταγμάτων των νζων οργανογραμμάτων Ωπουργείων και τθ 
ςχετικι απόφαςθ τοποκζτθςθσ υπαλλιλων βάςθ κατανομισ προςωπικοφ ςτα υπουργεία ΩΔΠΘΔ, Ωγείασ, Εργαςίασ Ξοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ & Υρόνοιασ, Ψουριςμοφ, Ραυτιλίασ, Ωποδομϊν Πεταφορϊν και Δικτφων, Εςωτερικϊν και Πακεδονίασ & Κράκθσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν εφαρμογι των νζων οριηόντιων πολιτικϊν διαχείριςθσ 
ανκρωπίνου δυναμικοφ από 18 υπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
T4613 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που πιςτοποιικθκαν μετά τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Σριςμόσ:  Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ «Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων», «Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 97.393, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του 
ΕΥ ΔΠ 2007-2013.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ςε 196.033 πιςτοποιθμζνουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από το άκροιςμα: 

 Ψων απολογιςτικϊν ςτοιχείων του ΕΞΔΔΑ που αφοροφν ςε υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΔΠ 2007-

2013 (97.393) 

 Ψου προγραμματιςμοφ του ΕΞΔΔΑ ο οποίοσ αποτελεί προεκβολι των ςτοιχείων υλοποίθςθσ ( 98.640) 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
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T4614 

Αρικμόσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε κζςεισ 
του Δθμόςιου Τομζα 

Σριςμόσ:  Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 917, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥ 
ΔΠ 2007-2013.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ςε 1.917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ που κα τοποκετθκοφν ςε κζςεισ του 
Δθμόςιου Ψομζα. 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία που δόκθκαν από το ΕΞΔΔΑ και τθ Χχολι Δικαςτϊν (ΕΧΔΛ) και αφορά ςε: 

 917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε 

κζςεισ του Δθμόςιου Ψομζα από αντίςτοιχα ζργα του ΕΥ ΔΠ 2007-2013 

 400 Δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τον προγραμματιςμό του ΕΞΔΔΑ και βαςίηονται ςτισ 

κζςεισ ευκφνθσ που δθμιουργοφνται με τουσ νζουσ Σργανιςμοφσ των Ωπουργείων (μεταρρφκμιςθ που ολοκλθρϊκθκε το 

2014) 

 600 δικαςτικοφσ λειτουργοφσ που εκτιμάται ότι κα αποφοιτιςουν από τθν ΕΧΔΛ 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 
T4640 

Αρικμόσ πολιτϊν που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν  

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ 
των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι οι 50.000 πολίτεσ που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ – πφλθ 
ΕΦΠΘΧ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 150.000 πολίτεσ.  
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα εξισ γεγονότα:  

 Χιμερα ο αρικμόσ των πιςτοποιθμζνων πολιτϊν με ενεργι προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτθν πφλθ ΕΦΠΘΧ είναι 50.000 

 Από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΩΔΠΘΔ, Ωπθρεςία Ανάπτυξθσ Υλθροφορικισ, ζχει προγραμματιςτεί θ απόδοςθ 

επιπλζον  150.000 πιςτοποιθτικϊν για το διάςτθμα ζωσ και 2023. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
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Ειδικοί Δείκηες Εκροών   

 

 
T4615  

Αρικμόσ ζργων/ςχεδίων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ  
 

Σριςμόσ:  Αρικμόσ ζργων/ςχεδίων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 6 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 250.000 € ανά ζργο.  
Θ μεκοδολογία για τθν επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κατά λειτουργικι περιοχι, είναι θ ακόλουκθ:  
- Αξιολόγθςθ τθσ ςθμερινισ κατανομισ των αρμοδιοτιτων ςτα τζςςερα επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ξεντρικι Διοίκθςθ, 
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Υεριφζρειεσ και Διμοι) και των μεταξφ τουσ ςχζςεων κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν, 
ιδιαίτερα όταν αυτζσ είναι «ςυντρζχουςεσ».  
- Υροτάςεισ βελτίωςθσ του ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να επιτυγχάνονται οι αρχζσ και ςτόχοι τθσ 
αποτελεςματικότθτασ, τθσ επικουρικότθτασ, τθσ ποιότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ και κακολικότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ.  
- Υροςδιοριςμόσ των προχποκζςεων και των όρων για τθν εφαρμογι του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου και ιδιαίτερα των 
αναγκαίων υλικϊν και άυλων πόρων, περιλαμβανομζνων των δομϊν, των λειτουργιϊν και των ςχζςεων των αντίςτοιχων Δθμοςίων 
φορζων, κακϊσ και τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων τουσ.  
- Εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων αλλαγϊν και βελτιϊςεων 
 
Θ επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κα πραγματοποιθκεί οριηόντια ανά λειτουργικι περιοχι και κάκετα ςτα 4 επίπεδα 
διοίκθςθσ (Ξεντρικι Διοίκθςθ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ ‘α και β’ βακμοφ). Ενδεικτικά αναφζρονται 6 
κρίςιμεσ λειτουργικζσ περιοχζσ:  
Αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ  
Αδειοδότθςθ των ζργων και επενδφςεων περιφερειακισ και τοπικισ ςθμαςίασ 
Διαχείριςθ των υδάτων 
Διαχείριςθ των ςτερεϊν και των υγρϊν αποβλιτων 
Διαχείριςθ των κινδφνων από φυςικζσ και τεχνολογικζσ καταςτροφζσ- Υολιτικι Υροςταςία 
Υροϊκθςθ του τουριςμοφ  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ  

 

 
T4616 

Αρικμόσ ζργων  ενίςχυςθσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων πολιτικϊν 

Σριςμόσ:  Θ «Οευκι Βίβλοσ για τθ Διακυβζρνθςθ» (2012) αναφζρει ωσ επιτελικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ: το 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τθν οικονομικι διοίκθςθ – προχπολογιςμό, τθν καλι νομοκζτθςθ, τθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 
τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, τθ διαχείριςθ γνϊςθσ, τθν επικοινωνία, τον ζλεγχο τθσ παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων 
πολιτικισ. Χτο πλαίςιο αυτό κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ ενίςχυςθσ των φορζων τθσ Δ.Δ. για τθν άςκθςθ αυτϊν  των  
αρμοδιοτιτων. 
Για τθν επίτευξθ του δείκτθ κα χρθματοδοτθκοφν και δράςεισ δθμιουργίασ και υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ μθχανιςμϊν, 
ανάπτυξθσ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ δθμόςιων πολιτικϊν. 
 
Για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ πολιτικισ, π.χ. δαςικι πολιτικι, ιςότθτα των φφλων κα ενιςχυκοφν οι επιτελικζσ λειτουργίεσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όπωσ: 

1. Σ ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ 

2. Θ καλι νομοκζτθςθ 

3. Θ δθμοςιονομικι διαχείριςθ 

4. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

5. Θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ  

6. Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 6 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 600.000€ ανά ζργο. Ενδεικτικά ϊριμα ζργα 
αποτελοφν:  

 Ανάπτυξθ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν ωσ προσ τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

 Eνδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου δαςικισ πολιτικισ 
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 Υαρακολοφκθςθ από τθ Βουλι των Ελλινων τθσ εφαρμογισ των νόμων και των δθμόςιων πολιτικϊν 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

T4617 

Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Ραρατθρθτθρίου για τθν Ρεριφερειακι διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Σριςμόσ:  Αφορά ςτθ δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 1 με εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000€, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ 
του φορζα άςκθςθσ πολιτικισ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
Τ4618 
Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου 

 
Σριςμόσ:  Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου 
Επιςθμαίνεται ότι τα κάτωκι ζργα διοικθτικισ και νομοκετικισ κωδικοποίθςθσ, ςυγκεκριμζνων τομζων πολιτικισ, αποτελοφν 
ενδεικτικά  ϊριμα ζργα: 

1. Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ που αφορά ςτθ δθμόςια περιουςία 

2. Ξωδικοποίθςθ τουριςτικισ νομοκεςίασ 

3. Ξωδικοποίθςθ τθσ νομοκετικισ και κανονιςτικισ φλθσ που αφορά ςτο ΑΧΕΥ και τθν εφαρμογι αξιοποίθςισ τθσ, για τισ 

ανάγκεσ αυτοφ και των πολιτϊν 

4. Ξωδικοποίθςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ 

5. Ξωδικοποίθςθ νομοκεςίασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  

6. Διοικθτικι Ξωδικοποίθςθ των διεκνϊν ςυμβατικϊν κειμζνων του ΩΥΕ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 12 με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000€, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
 

  Τ4619 

  Αρικμόσ εποπτευόμενων φορζων δθμόςιου τομζα που αξιολογοφνται  

Σριςμόσ:  Χε ςυνζχεια των δράςεων αναδιοργάνωςθσ των δθμόςιων φορζων (αξιολογοφνται 94 φορείσ Ωπουργεία και 
εποπτευόμενοι φορείσ τουσ) κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ για τουσ εναπομείναντεσ φορείσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Χυγκεκριμζνα προβλζπεται θ αξιολόγθςθ 7 Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, 13 Υεριφερειϊν, 325 Διμων κακϊσ και 100 

εποπτευόμενων φορζων των Ωπουργείων Ωγείασ και Υαιδείασ. Χυνεπϊσ θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 445, με 

μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 20.000€ ανά φορζα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013. 

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4620 

Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα.  

Σριςμόσ:   Αφορά ςε δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμόςιου τομζα. 
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Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 
προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι: 

 Υροτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ των οριηόντιων διαδικαςιϊν λειτουργίασ των Διμων και των Υεριφερειϊν 

 Ενδυνάμωςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Αςφάλιςθ Ωγείασ και Ενδυνάμωςθ του ΕΣΥΩΩ  

 Πελζτθ κι εφαρμογι ISO διαδικαςιϊν τθσ Γ.Γ.Υ.Χ. και τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ το Ωπουργείο 

Σικονομικϊν και άλλα Ωπουργεία  

 Ξαταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ ςτο ΛΞΑ/ΕΨΑΠ 

 Σικονομικι Πεταρρφκμιςθ των ΦΞΑ και Βελτιςτοποίθςθ του Πθχανιςμοφ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Σικονομικϊν 

Υόρων τουσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Βιωςιμότθτασ του Αςφαλιςτικοφ Χυςτιματοσ 

 Σργανωτικι Αναδιοργάνωςθ και Οειτουργικόσ Αναςχεδιαςμόσ του ΛΞΑ/ΕΨΑΠ και Ανάπτυξθ Χυςτιματοσ Διοικθτικισ 

Υλθροφόρθςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 20. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 1.500.000 € ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ   
 

Τ4621 

Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ  

Σριςμόσ:   Αφορά ςε δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 
Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό 
ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ: 

 Εφαρμογι απαιτοφμενων οργανωτικϊν αλλαγϊν ςε παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και υφιςτάμενα 

Υλθροφοριακά Χυςτιματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ Φοισ Υοινικισ, Υολιτικισ και Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

 Βελτίωςθ των Υαρεχόμενων Ωπθρεςιϊν Υρωτοβάκμιασ Ωγείασ με ςτόχο τον Υεριοριςμό τθσ Υροςφυγισ ςε 

εξειδικευμζνεσ Ροςοκομειακζσ Ωπθρεςίεσ 

 Ζκδοςθ ςφνταξθσ ΛΞΑ ςε μία θμζρα 

 Επιχειρθςιακόσ Χχεδιαςμόσ και Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξζντρου Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΞΕΥΑ) 

 Υροτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ παρεχόμενων εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν Διμων και Υεριφερειϊν προσ τουσ πολίτεσ και 

τισ επιχειριςεισ 

 Απλοφςτευςθ Διαδικαςίασ του Σλοκλθρωμζνου Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου Αγροτικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ελλάδασ 

για τθ Βελτίωςθ τθσ Εξυπθρζτθςθσ των Χυναλλαςςόμενων Αγροτϊν και Επιχειριςεων 

 Βελτιςτοποίθςθ Χτρατολογικϊν Ωπθρεςιϊν προσ τουσ Υολίτεσ και Οοιποφσ Δθμόςιουσ Φορείσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 15 . Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4622 
 

Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα.  

Σριςμόσ :   Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26. Για τθν ειςαγωγι και εφαρμογι ενόσ νζου οριηόντιου ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ 
τόςο ςε επίπεδο φορζα του Δθμοςίου όςο και ςε επίπεδο διοικθτικϊν δομϊν με βάςθ τα νζα οργανογράμματα  κα εκπονθκεί 
μελζτθ για τον κακοριςμό οριηοντίων κατευκυντθρίων αρχϊν και προτφπων. Επίςθσ, κα υλοποιθκοφν ζργα ειςαγωγισ ςυςτθμάτων 
ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε 18 Ωπουργεία και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 
150.000€. Ενδεικτικό ϊριμο ζργο αποτελεί το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ Χτοχοκεςίασ και KPIs Ωπθρεςιϊν τθσ ΓΓΔΕ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4623 

Αρικμόσ  ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι  αναβακμίηονται 
 

Σριςμόσ :  Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι  αναβακμίηονται 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 26 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ ζργων ειςαγωγισ ι/και αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου  ςε 18 Ωπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. Θ 
ςφςταςθ Πονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ Δ.Δ προβλζπεται ςτο Άρκρο 1 του Ρ.4081/2012. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 
εκτιμάται ςε 50.000€ ανά φορζα. Επιςθμαίνεται ότι τα 18 Ωπουργεία, βάςει των νζων οργανιςμϊν τουσ, ζχουν ςυςτιςει μονάδεσ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4624 

Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων 
και ςωμάτων επικεϊρθςθσ 

Σριςμόσ :   Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν 
φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1 και προκφπτει από τθν εκπόνθςθ μελζτθσ επαναπροςδιοριςμοφ των πεδίων 
ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ τθσ Δ.Δ. Ψο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 
εκτιμάται ςε 500.000€.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4625 

Αρικμόσ Σχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων  

Σριςμόσ:   Αρικμόσ Χχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και προκφπτει από τθν εφαρμογι ςχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των 

βαςικϊν ελεγκτικϊν φορζων: ΧΕΥΕ, Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Ωπουργείου Πεταφορϊν, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ωγείασ Υρόνοιασ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Δθμοςίων 

Ζργων, Χϊμα Δίωξθσ Σικονομικοφ Εγκλιματοσ, Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ, Χϊμα Επικεωρθτϊν Ελζγχου 

Ξαταςτθμάτων Ξράτθςθσ προκειμζνου να ενδυναμωκεί θ επιχειρθςιακι λειτουργία τουσ και να καταςτοφν πιο παραγωγικοί. Ψο 

μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, ανά φορζα εκτιμάται ςε 250.000€.  

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4626 
 

Αρικμόσ ζργων  που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των  πολιτϊν   

Σριςμόσ:  Αρικμόσ ζργων  που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των  πολιτϊν   
Υροβλζπεται θ εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό των 
δθμόςιων πολιτικϊν. Επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και τθσ λογοδοςίασ κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ενιςχφουν 
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το ρόλο των ΠΞΣ και των κεςμοκετθμζνων κοινωνικϊν εταίρων, π.χ. ΑΔΕΔΩ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 650.000€.  

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων  δθμιουργίασ ι  αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων 
φορζων    

Σριςμόσ :  Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 
 
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι: 

 Εφαρμογι τθσ Πεταρρφκμιςθσ του Δθμοςιονομικοφ Χυςτιματοσ ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ και τθν λοιπι Γενικι Ξυβζρνθςθ 

 Ξεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι υπογραφι, διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων 

ςτο δθμόςιο (Document Management System DMS) 

 Εφαρμογι του ςυςτιματοσ για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι υπογραφι, διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων ςτο 

δθμόςιο (Document Management System DMS) 

 Ξεντρικό ςφςτθμα για τθν υποςτιριξθ τθσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και δράςθσ των δθμόςιων φορζων και τθσ 

διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (κυβερνθτικό MIS) 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ενιαίασ Πιςκοδοςίασ 

 Εκνικό λθξιαρχείο 

 Θλεκτρονικι Ωπογραφι ςτο Δθμόςιο Ψομζα 

 
 Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13. Ενδεικτικζσ οριηόντιεσ δράςεισ αποτελοφν: θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ, 

αξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ απόδοςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

ολοκλθρωμζνθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ (ERP),  ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ενιαίασ μιςκοδοςίασ, δθμιουργία θλεκτρονικοφ 

περιβάλλοντοσ διακίνθςθσ, διαχείριςθσ και αρχειοκζτθςθσ εγγράφων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ, θ ανάπτυξθ 

πλατφόρμασ διαβοφλευςθσ, αρχικά μεταξφ των υπθρεςιϊν των Ωπουργείων και ςτθ ςυνζχεια μεταξφ των Ωπουργείων και των 

εποπτευόμενων οργανιςμϊν, των ανεξάρτθτων αρχϊν και των περιφερειακϊν και δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, υποςτθρικτικζσ δράςεισ 

του ζργου ΧΩΗΕΩΛΧ.  Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 6.500.000 € ανά δράςθ. 

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 
 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα 

Σριςμόσ:    Υροκειμζνου θ δθμόςια διοίκθςθ να αξιοποιιςει πλιρωσ και αποτελεςματικά τον πλοφτο τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ, 
μεταβαίνοντασ από ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ εγγράφων ςε ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ πλθροφορίασ και αφετζρου να εξαςφαλίςει 
διαβακμιςμζνα τθν ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων ςτισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ κα υλοποιιςει δράςεισ : 

 κακιζρωςθσ  κοινϊν προτφπων διαχείριςθσ γνϊςθσ, και ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ δθμόςιων δεδομζνων 

 διαςφνδεςθσ των τεςςάρων βαςικϊν Πθτρϊων  (Πθτρϊο Φορολογουμζνων, Πθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, 

Πθτρϊο Αςτυνομικϊν Ψαυτοτιτων)  

 ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ  ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςτισ δράςεισ διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν ςτουσ κάκετουσ τομείσ πολιτικισ του ΕΥ 

 
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι: 
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1. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ψϊρα 

2. Ζργα αποκάκαρςθσ δεδομζνων των 4 βαςικϊν μθτρϊων 

3. Ανάπτυξθ Εςωτερικισ Διαλειτουργικότθτασ όλων των υφιςτάμενων εφαρμογϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε 

4. Πελζτθ τρόπου διαςφνδεςθσ μθτρϊων - επανεξζταςθ του Υλαιςίου Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

5. Ανάπτυξθ και λειτουργία Ξζντρου Διαλειτουργικότθτασ για τον Δθμόςιο Ψομζα με ςτόχο τθν παροχι ςφνκετων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ 

6. Ενοποίθςθ λειτουργικότθτασ Ωπολογιςτικϊν Χυςτθμάτων του Ωπ. Σικονομικϊν 

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και αφορά: 

 ςτθ διαςφνδεςθ των βαςικϊν μθτρϊων (Πθτρϊο Φορολογουμζνων, Πθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Πθτρϊο 

Αςτυνομικϊν Ψαυτοτιτων) 

 ςτον προςδιοριςμό των αρχϊν και ανάπτυξθ εργαλείων διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του 

Δθμόςιου Ψομζα 

 ςτθν επικαιροποίθςθ του υφιςτάμενου Υλαιςίου Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςτθν 

υποχρεωτικι εφαρμογι του ςε όλεσ τισ δράςεισ και τα ζργα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4629 

Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα 

Σριςμόσ :   Δράςεισ αναβάκμιςθσ τόςο του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου 
όςο και αυκεντικοποίθςθσ των πολιτϊν (πφλθ ΕΦΠΘΧ). 
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα: 

 Αναβάκμιςθ ενιαίασ πφλθσ ΕΦΠΘΧ 

 Αυκεντικοποίθςθ πολιτϊν 

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 2 . Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4630 

Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ  υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά 

Σριςμόσ:   
Δράςεισ ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά προσ τουσ πολίτεσ 
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα: 

 Ενιαίο Χφςτθμα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν 

 Εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Υ.Χ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 2.. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 10.000.000€ ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4631 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 
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Σριςμόσ:    Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ.  
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα: 

 Βελτίωςθ του κεντρικοφ δικτυακοφ τόπου των διαβουλεφςεων και ανοικτϊν προςκλιςεων Opengov.gr 

 Επζκταςθ του κεντρικοφ αποκετθρίου ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων (data.gov.gr)  

 Δράςεισ ανάπτυξθσ εργαλείων και ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ανοικτισ διακυβζρνθςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 650.000 € ανά δράςθ. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που υποςτθρίηουν τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων προτεραιότθτασ του Ε.Ρ. για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Σριςμόσ :   Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΥΠΔΨ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ ζχουν οι κάκετοι τομείσ πολιτικισ: δικαιοςφνθ, 
υγεία, φορολογικι-δθμοςιονομικθ διαχείριςθ, εφαρμογι μεταρρφκμιςθσ «Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ», κοινωνικι αςφάλιςθ.  
Σ δείκτθσ αφορά ςε δράςεισ ΨΥΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των προαναφερόμενων τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΥ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 
 
Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο 
για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι τα ακόλουκα: 

1. Ωλοποίθςθ αναδιοργάνωςθσ υπθρεςιϊν Ωπουργείου Σικονομικϊν – Πελζτεσ Υρότυπθσ ΔΣΩ και Υρότυπου Ψελωνείου 

2. Αναβάκμιςθ Επιχειρθςιακισ Λκανότθτασ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

3. Σλοκλθρωμζνο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Ωποκζςεων για τθν Υολιτικι και Υοινικι Διαδικαςία Β' Φάςθ 

4. "Υλθροφοριακό Χφςτθμα Οειτουργίασ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ  Ωγείασ και Ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Αςκενοφσ  

5. Ωποδομζσ για τθν Ψθφιακι Ξαταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων δικαςτθρίου 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13. Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € ανά δράςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4633 

Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Σριςμόσ :  Αφορά ςτθ  δθμιουργία και εφαρμογι του ςυςτιματοσ ενιαίασ διαχείριςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1. Ψο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 7.000.000€. 
Ενδεικτικό ζργο, το οποίο ζχει μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελεί ζργο προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για 
τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι το Ενιαίο ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνου κεφαλαίου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (ΕΧΔΑΞ).  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4634 

Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα 
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Σριςμόσ:  Αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που άπτονται των επιμζρουσ 
πτυχϊν του ςυγκεκριμζνου κζματοσ και αποτελοφν προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ νζου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ 
ανακατανομισ των δθμοςίων υπαλλιλων που κα ςυμβαδίηει με τθ διαχείριςθ ςταδιοδρομίασ τουσ 
 
Ενδεικτικζσ μελζτεσ, οι οποίεσ ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργο προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό 
κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι: 

 Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου μιςκολογικοφ ςυςτιματοσ ςτο Δθμόςιο τομζα  

 Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ ςτο Δθμόςιο Ψομζα και τθσ αξιολόγθςθσ των Δθμοςίων Ωπαλλιλων  

 Δθμιουργία «Εςωτερικισ Αγοράσ Εργαςίασ» ςτο Δθμόςιο Ψομζα  

 Βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ (management) τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

 Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου κλαδολογίου ςτο Δθμόςιο τομζα 

 Ψο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 250.000€ ανά  μελζτθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 5 . 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4635 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Σριςμόσ:   Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 140.000 με μζςο κόςτοσ 260€ ανά  εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία 

παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013. 

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4636 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

Σριςμόσ :   Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 12.000 με μζςο κόςτοσ 170€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 

δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013. 

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4637 

Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

Σριςμόσ :  Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 250 με μζςο κόςτοσ 6.500€ ανά πρόγραμμα, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 

δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  



 

 
219 

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

Σριςμόσ :   Αφορά ςτθν προειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και των δικαςτικϊν λειτουργϊν. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1.000 και αφορά ςτθν προειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και 
των δικαςτικϊν λειτουργϊν με μζςο κόςτοσ 26.500€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που 
υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4639  

Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

Σριςμόσ :   Αφορά ςτθ δθμιουργία ι αναβάκμιςθ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ των ςχολϊν παροχισ 
κατάρτιςθσ δθμοςίων υπαλλιλων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 204 , με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 4.500€ ανά πρόγραμμα ςπουδϊν/πακζτο 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  

Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

 

Τ4641 

Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ.  

Σριςμόσ :  Αφορά ςε ζργα κεςμικισ ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν τθσ ΕΩΔ και τθ δθμιουργία διοικθτικισ 
ικανότθτασ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των Δικαιοφχων του Υρογράμματοσ, βελτιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του ΕΥ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 10, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4642 

Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ   
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Σριςμόσ :  Αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΕΩΔ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επαλθκεφςεων ι και διοικθτικϊν ελζγχων, παροχι 
γνωμοδοτιςεων και υποςτιριξθ ςτθν καταχϊρθςθ ςτο ΣΥΧ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 80, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 
 

Τ4643 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ  

Σριςμόσ :  Αφορά ςτθν εκπόνθςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι του Επικοινωνιακοφ Χχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό τθ δθμοςιοποίθςθ 
ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και του αντίκτυποφ του 
ςτθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1, προκειμζνου να προκφψουν οι δράςεισ 
ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4644 

Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ 

Σριςμόσ :   Αφορά ςε ζργα προβολισ, πλθροφόρθςθσ, δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται. 
Επίςθσ αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκδθλϊςεων, δθμιουργία δικτφων και 
πολλαπλαςιαςτϊν πλθροφόρθςθσ κλπ. για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τθ 
δθμοςιοποίθςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων αξιολογιςεων, μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν κλπ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου κα προκφψει από το επικοινωνιακό ςχζδιο δράςθσ που κα υλοποιθκεί ςτο 
πλαίςιο του ΕΥΠΔΨ 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4645 

Αρικμόσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Σριςμόσ:  Αφορά ςτθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων μελετϊν, υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από 
εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ και ςτθν εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 15, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4646 

Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 
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Σριςμόσ :  Αφορά ςε ζργα κεςμικισ ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν τθσ ΕΩΔ και τθ δθμιουργία διοικθτικισ 
ικανότθτασ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των Δικαιοφχων του Υρογράμματοσ, βελτιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του ΕΥ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 8, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4647 

Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ 

Σριςμόσ:  Αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΕΩΔ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επαλθκεφςεων ι και διοικθτικϊν ελζγχων, παροχι 
γνωμοδοτιςεων και υποςτιριξθ ςτθν καταχϊρθςθ ςτο ΣΥΧ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 40, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΔΠ 2007-2013. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4648 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

Σριςμόσ :  Αφορά ςτθν εκπόνθςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι του Επικοινωνιακοφ Χχεδίου Δράςθσ, με ςκοπό τθ δθμοςιοποίθςθ 
ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ και τθσ ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και του αντίκτυποφ του 
ςτθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1, προκειμζνου να προκφψουν οι δράςεισ 
ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4649 

Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ 

Σριςμόσ:   Αφορά ςε ζργα προβολισ, πλθροφόρθςθσ, δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται. 
Επίςθσ αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκδθλϊςεων, δθμιουργία δικτφων και 
πολλαπλαςιαςτϊν πλθροφόρθςθσ κλπ. για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και τθ 
δθμοςιοποίθςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων αξιολογιςεων, μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν κλπ. 
 
Αφορά ςε ζργα ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν Δικαιοφχων ςχετικά με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρονται  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: Θ τιμι ςτόχου κα προκφψει από το επικοινωνιακό ςχζδιο δράςθσ που κα υλοποιθκεί  ςτο 
πλαίςιο του ΕΥΠΔΨ 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
  
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 

 

Τ4650 

Αρικμόσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ 
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Σριςμόσ : Αφορά ςτθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων μελετϊν, υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από 
εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ και ςτθν εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 10, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
ΕΥΔΠ 2007-2013.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Χε ετιςια βάςθ 
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ  
 

Τ1803 

Αρικμόσ δθμοςιεφςεων των φορζων ζρευνασ και καινοτομίασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό δθμοςιεφςεων Υανεπιςτθμίων, ΨΕΛ και Ερευνθτικϊν Ξζντρων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από το μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ που ζχουν οι δθμοςιεφςεισ ςτα Υανεπιςτιμια και ΨΕΛ από το 2000-2010 ςτθν 
Υεριφζρεια που ανζρχεται ςε περίπου 4% ςφμφωνα με διαχρονικά ςτοιχεία του ΕΞΨ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / ΓΓΕΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ 

 

Τ1804 

Δαπάνεσ των επιχειριςεων για ζρευνα και καινοτομία (% επί του περιφερειακοφ ΑΕΡ) 

Σριςμόσ:  Τπωσ προβλζπεται από Eurostat με περιφερειακι διάςταςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου  
Σ ςτόχοσ ορίηεται ςτθ λογικι τθσ εκνικισ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ του ςτόχου για Ε&Ξ 1,2% το 2020, δθλαδι περίπου διπλαςιαςμό 
των δαπανϊν. Αντίςτοιχα εκτιμάται ότι θ Υεριφζρεια κα πρζπει να διπλαςιάςει περίπου τθν υφιςτάμενθ επίδοςι τθσ (0,12% με ςτοιχεία 
του 2011). 
 
Υθγι ςτοιχείων: Eurostat 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ 

 

Τ1805 

Επιχειριςεισ που επζνδυςαν ςε ΤΡΕ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό επιχειριςεων που επζνδυςαν ςε ΨΥΕ επί του ςυνόλου των επιχειριςεων τθσ ΥΔΕ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται από το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε εκνικό επίπεδο και δείχνει τθν απόςταςθ που πρζπει να διανυκεί από τθν ΥΔΕ 
προκειμζνου να ςυγκλίνει ςτο μζςο όρο τθσ χϊρασ 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 2 ζτθ 

 

Τ1806 

Χριςτεσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν του δθμοςίου 

Σριςμόσ: Αρικμόσ χρθςτϊν που κάνει χριςθ του ςυνόλου των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν Δθμοςίων Φορζων τθσ ΥΔΕ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ εκτιμικθκε βάςει του πλθκυςμοφ 16-74 τθσ ΥΔΕ (509.347) και του εκνικοφ μζςου ποςοςτοφ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (45,1%). Θ τιμι 
ςτόχοσ αντιςτοιχεί περίπου ςτο 50% του πλθκυςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ θλικίασ (16-74) τθσ ΥΔΕ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 2 ζτθ 

 

Τ1807 

Κφκλοσ εργαςιϊν των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά των τηίρο των επιχειριςεων ςε τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ όπωσ αυτοί 
προςδιορίηονται από το ΥΕΥ ΔΕ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Υεριλαμβάνονται οι διψιφιοι κλάδοι Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια,  
Βιομθχανία τροφίμων, Υοτοποιία, Ξαταλφματα και Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ, Ψθλεπικοινωνίεσ, Επιςτθμονικι ζρευνα και 
ανάπτυξθ και Δραςτθριότθτεσ μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.  
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζγινε εκτίμθςθ  για μεςοςτακμικι αφξθςθ 1% ανά ζτοσ ζωσ το 2023. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ  (Πθτρϊο Επιχειριςεων) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1808 

Μζλθ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν 

Σριςμόσ: Σ  δείκτθσ  αφορά  τα μζλθ (επιχειριςεισ) που ςυμμετζχουν ςε ςυνεργατικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ ΥΔΕ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ αφορά τισ επιχειριςεισ μζλθ  του Corallia Clusters, το οποίο αποτελεί το μοναδικό οργανωμζνο ςυνεργατικό ςχθματιςμό ςτθν 
ΥΔΕ. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμάται θ ανάπτυξθ ακόμα ενόσ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ με ςυμμετοχι ςτο 50%  περίπου  
τθσ  αντίςτοιχθσ ςυμμετοχισ του Corallia Clusters. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά ζτοσ 

 

Τ1809 

Αξία εξαγωγϊν των ΜΜΕ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τθν αξία εξαγωγϊν των επιχειριςεων τθσ ΥΔΕ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ διαχρονικισ πορείασ των εξαγωγϊν τθν περίοδο 2008-2012 με τθν χριςθ γραμμισ 
παλινδρόμθςθσ (regression analysis) με εξαρτθμζνθ τισ εξαγωγζσ και ανεξάρτθτθ μεταβλθτι το ζτοσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ   
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1814 

Μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν Ακακάριςτθ Τελικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

Σριςμόσ: 
-- 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Χφμφωνα με οδθγίεσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΩΥΕΞΑ) : οι τιμζσ βάςθσ και  ςτόχου  ζχουν  τεκεί  ςε εκνικό 
επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια  κα προςδιοριςτοφν ςε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ –ΕΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ ΓΛΑ  ΨΘΧ  ΑΥΕ (ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 22 ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2009/28/EC) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:: ανά ζτοσ 

 

Τ1815 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

Σριςμόσ: -- 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Χφμφωνα με οδθγίεσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΩΥΕΞΑ) : οι τιμζσ βάςθσ και  ςτόχου  ζχουν  τεκεί  ςε εκνικό 
επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια  κα προςδιοριςτοφν ςε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ ΕΧΔΕΑ (ΠΕΨΦΑ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΨΣΩ ΑΦΚΦΣΩ 7 ΨΘΧ ΣΔΘΓΛΑΧ 2012/27/ΕΕ) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: ανά 3 ζτθ 
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Τ1816 

Μζςθ μθνιαία χριςθ βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ υπολογίηει τον μζςο αρικμό μθνιαίασ χριςθσ βιϊςιμων αςτικϊν μεταφορϊν (βαν, ποδιλατα) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σι μετακινιςεισ ετθςίωσ μζςω των ΠΠΠ (ςυμπεριλαμβανομζνου και τραίνου), προσ και εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ ανζρχονται ςε 
10.500.000. Πε τθ χριςθ των 4 βαν αναμζνεται να αυξθκοφν κατά 350.000 ετθςίωσ και να ανζλκουν ςτισ 10.850.000 ετιςιεσ μετακινιςεισ. 
Για τθ μετατροπι ζγινε διαίρεςθ των μετακινιςεων δια 12 μινεσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων: Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1817 

Ετιςιοσ αρικμόσ πλθμμυρικϊν ςυμβάντων 

Σριςμόσ: Σ  δείκτθσ  αφορά  τον ετιςιο αρικμό πλθμμυρικϊν ςυμβάντων  που καταγράφονται από ΞΕΥΥ – ΓΓΥΥ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από εκτίμθςθ ότι τα πλθμμυρικά ςυμβάντα ςτθν Υεριφζρεια κα μειωκοφν ςτο μιςό μετά από τισ παρεμβάςεισ που 
κα γίνουν ςυνολικά κατά τθν ΥΥ 2014-2020. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΞΕΥΥ - Γενικι Γραμματεία Υολιτικισ Υροςταςίασ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1818 

Ετιςιεσ καμζνεσ εκτάςεισ 

Σριςμόσ : Σ δείκτθσ αφορά τα ςτρζμματα καμζνθσ Γθσ ωσ αποτζλεςμα των πυρκαγιϊν ςτθν ΥΔΕ που καταγράφονται από το ΥΧ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Για τθν τιμι ςτόχο ζγινε εκτίμθςθ ότι οι καμζνεσ εκτάςεισ ςτθν Υεριφζρεια κα μειωκοφν ςτο μιςό μετά από  τισ  παρεμβάςεισ  που κα 
γίνουν ςυνολικά κατά τθν ΥΥ 2014-2020. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υυροςβεςτικό Χϊμα (ΥΧ) 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1819 

Ροςότθτα Στερεϊν Αποβλιτων που διαχειρίηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τουσ τόνουσ ςτερεϊν αποβλιτων που δφναται να διαχειριςτοφν οι Πονάδεσ Επεξεργαςίασ Χτερεϊν Αποβλιτων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι βάςθσ τζκθκε από ςτοιχεία του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων Δυτικισ Ελλάδασ. Για τον 
προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου υπιρξε ςυνεργαςία τθσ  ΕΔΑ ΥΔΕ με τον αρμόδιο φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. Ελλάδασ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1820 

Διαρροζσ πόςιμου νεροφ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ υπολογίηει τθν ποςότθτα του νεροφ που διαρρζεται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ – καταγραφζσ του αρμόδιου φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. Ελλάδασ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1821 

Ρρόςκετοσ όγκοσ αςτικϊν λυμάτων που αποχετεφονται προσ ΕΕΛ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον όγκο αςτικϊν λυμάτων που αποχετεφονται προσ ΕΕΟ ανά θμζρα. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ –καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΔΕΩΑ & Διμοι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1822 

Eπιςκεψιμότθτα πολιτιςτικϊν χϊρων 

Σριςμόσ: Σ  δείκτθσ αφορά  τον ετιςιο  αρικμό επιςκεπτϊν ςτουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα Πουςεία τθσ ΥΔΕ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Για τθν τιμι ςτόχο λιφκθκε υπόψθ θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ κατά τθ περίοδο 2007-2013 (ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για τα ζτθ 
2007 και 2013), θ οποία ανιλκε ςτο 30% και εκτιμικθκε αντίςτοιχθ αφξθςθ μζχρι το 2023. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ   
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1823 

Eπιςκεψιμότθτα προςτατευόμενων περιοχϊν 

Σριςμόσ: Σ  δείκτθσ  αφορά  τον ετιςιο αρικμό επιςκεπτϊν ςτο ζλοσ Αγυιάσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ –καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1824 

Αςτικά Κζντρα που ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αςτικϊν αναπλάςεων 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τα αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ που κα ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αςτικϊν αναπλάςεων 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ δείκτθσ αφορά τισ πράξεισ αςτικϊν αναπλάςεων ςε αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ . 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1827 

Xρονοαπόςταςθ 

7.α.1.1. «Αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων ΔΕΔ-Μ» 
 
Σριςμόσ: Αφορά τθ μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ ςτο περιφερειακό οδικό άξονα Αγρινίου – Ξαρπενθςίου 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ δείκτθσ αφορά τθν μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ τθσ οδικοφ τμιματοσ μικουσ 7.45χλμ του Σδικοφ Άξονα Αγρινίου-Ξαρπενθςίου, από 
τον κόμβο Φουπακιάσ/Αγ. Λωάννθ  επί τθσ   Ε.Σ.  Αντιρρίου    – Λωαννίνων, παρακάμπτοντασ τον οικιςμό  Ξαμαροφλα  μζχρι να καταλιξει 
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ςτον υφιςτάμενο δρόμο προσ τον  Άγιο   Βλάςθ,  όπου ςυναρμόηεται με αυτόν και ζγινε  βάςει  ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ του 
Ωπουργείου Πεταφορϊν για τθν μείωςθ του υπολογιςμοφ τθσ  χρονοαπόςταςθσ. 
 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διεφκυνςθ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ 
 
7.β.1.1 «Αναβάκμιςθ των ενδοπεριφερειακϊν οδικϊν αξόνων που ςυνδζουν και υποςτθρίηουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν» 
 
Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τθ μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ του οδικοφ άξονα Οευκάδασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε βάςει ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ του Ωπουργείου Πεταφορϊν για τθν μείωςθ του υπολογιςμοφ 
τθσ χρονοαπόςταςθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διεφκυνςθ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά 2 ζτθ 

 

Τ1828 

Εξυπθρετοφμενοσ επιβατικόσ πλθκυςμόσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον εξυπθρετοφμενο επιβατικό πλθκυςμό (εςωτερικό και εξωτερικό) από τουσ βαςικοφσ λιμζνεσ τθσ ΥΔΕ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι ςτόχοσ προζκυψε από μετριςεισ – καταγραφζσ του αρμόδιο φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Χτοιχεία από Οιμενικά Ψαμεία και Σργανιςμοφσ Οιμζνων 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά ζτοσ 

 

Τ1830 

Επιβατικι κίνθςθ ςτα μζςα ςτακερισ τροχιάσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον ετιςιο αρικμό μετακινιςεων πολιτϊν με τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο τθσ Υάτρασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου υπιρξε ςυνεργαςία τθσ ΕΔΑ ΥΔΕ με τον αρμόδιο φορζα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΧΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : ανά 2 ζτθ 

 

Τ1836 

Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τουσ  

Σριςμόσ: Αφορά τον αρικμό των Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ 
μετά τθν ενίςχυςθ τουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Για τθν τιμι βάςθσ αξιοποιικθκαν τα αποτελζςματα ζρευνασ ςε εκνικό επίπεδο για 5 Υρογράμματα ΡΕΕ του 
ΣΑΕΔ όπου προζκυψε ότι θ επιβίωςθ των επιχειριςεων ανιλκε ςτο 85,7%. Χυνεπϊσ θ τιμι βάςθσ είναι 69 επιχειριςεισ (80 επιχειρθματικά 
ςχζδια * 85,7%). Για το 2023 ςτόχοσ είναι περίπου το 75% των νζων επιχειριςεων να ςυνεχίςουν να δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ 
περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τουσ, δεδομζνου τθσ περιφερειακισ διάςταςθσ των επιχειριςεων και τθσ 
παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ που πλιττει τισ ΠΠΕ ςτθν περιφζρεια 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι – ΣΑΕΔ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1837 

Επιχειριςεισ με βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ ενίςχυςθ τουσ 
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Σριςμόσ: Αφορά τον αρικμό επιχειριςεων που δθλϊνουν βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ενίςχυςθ τουσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Βάςει ερευνϊν ςε επιχειριςεισ που ςυμμετείχαν ςε αντίςτοιχα προγράμματα προκφπτει ότι 6 ςτισ 10 επιχειριςεισ δθλϊνουν υψθλό βακμό 
βελτίωςθσ τθσ επιχειρθςιακισ τουσ λειτουργίασ. Άρα θ τιμι βάςθσ διαμορφϊνεται ςτισ 98 επιχειριςεισ (163*6/10). Για το 2023 ο ςτόχοσ 
είναι περίπου το 75% των ενιςχυόμενων επιχειριςεισ να δθλϊνουν βελτιωμζνθ κατάςταςθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ζνα ζτοσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ενίςχυςθ τουσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διαχειριςτικι Αρχι – ΣΑΕΔ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1838 

Ροςοςτό κάλυψθσ επί του γενικοφ ςυνόλου των  αναςφαλίςτων πολιτϊν 

Σριςμόσ: Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν (0) κακϊσ πρόκειται για παρζμβαςθ που κα πραγματοποιθκεί για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια. Για τον 
προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζχουν αξιοποιθκεί ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1839 

Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό κοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθν ίδρυςι τουσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Βάςει ςτοιχείων ΕΩΧΕΞΨ προκφπτει ότι 8 κοινωνικζσ επιχειριςεισ λειτουργοφν ςτθν ΥΔΕ (τιμι βάςθσ). Για το ςτόχο του 2023 εκτιμάται ότι 
περίπου οι μιςζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ από αυτζσ που κα ωφελθκοφν κα ςυνεχίςουν τθν λειτουργία τουσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1841 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά το ςφνολο των καταγεγραμμζνων επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ ΥΔΕ ςε ΨΕΥ & 
ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και να αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ,  ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ Υεριφζρειασ. 
Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικι βάςθ από το ESYnet και κα διατίκεται εφαρμογι BI. Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι 
άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο 
τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από εκτίμθςθ 
για αφξθςθ των επιςκζψεων κατά 6% 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1842 

Μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι δομι 

Σριςμόσ:  
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανά ςχολικι δομι. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Ωπάρχουν 672 ςχολικζσ δομζσ με ςυνολικό αρικμό μακθτϊν 80.995 ςτθν ΥΔΕ (Δθμοτικά, Γυμνάςια, Οφκεια και ΕΥΑΟ). Υρόκειται κυρίωσ για 
αντικατάςταςθ υφιςτάμενων (κατεςτραμμζνων) ςχολικϊν μονάδων. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΥΑΛΔΕΛΑΧ / ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1853 

Αρικμόσ ψυχικά παςχόντων που δραςτθριοποιοφνται ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ 

Σριςμόσ:  
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό ψυχικά παςχόντων τθσ ΥΔΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Χτθν ΥΔΕ υπάρχει μία ΞΣΛΧΥΕ με 24 ωφελοφμενουσ (τιμι βάςθσ). Θ νζα ΞΣΛΧΥΕ εκτιμάται ότι κα ωφελιςει 15 άτομα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥ. ΩΓΕΛΑΧ / Διαχειριςτικι Αρχι 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

 

Τ1854 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ, και αποκτοφν εξειδίκευςθ, 
και κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 
πρόγραμμα. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Βάςει ςτοιχείων ΕΩΧΕΞΨ προκφπτει ότι ςτθν ΥΔΕ περίπου 34% των ωφελουμζνων (ευπακϊν ομάδων) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 
ΨΣΥΕΞΣ (on going αξιολόγθςθ ΕΥΑΡΑΔ) προωκείται ςε απαςχόλθςθ εντόσ ζξι μθνϊν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Άρα θ τιμι 
βάςθσ ανζρχεται ςε περίπου 2.330 άτομα (6.857*34%). Σ ςτόχοσ εκτιμάται περίπου ςτο 36% δεδομζνου τισ εντατικοποίθςθσ τθσ 
προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των ΕΞΣ. 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΑΕΔ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά ζτοσ 

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν 
 

Τ1801 

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ που δθμιουργοφνται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των δθμιουργοφμενων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από μζςο μοναδιαίο κόςτοσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων τθσ ΥΔΕ που ανζρχεται ςτα 400 χιλ.€ (2εκ.€/400 χιλ.€) 
 
Υθγι ςτοιχείων :  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1811 

Αρικμόσ Δθμοςίων κτιρίων που ενιςχφονται για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Σριςμόσ :Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των Δθμοςίων κτιρίων που κα ενιςχυκοφν προκειμζνου να εξοικονομθκεί ενζργεια . 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ από παρεμβάςεισ ςτο   πλαίςιο   τθσ   ΥΥ  2007-2013 
(2.000.000€  /  Δθμόςιο  κτιριο),  ενϊ ποςό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ (περίπου 3 εκ. ευρϊ κα διατεκεί ςε άλλεσ 
δθμόςιεσ υποδομζσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 
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Τ1812 

Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από ζργα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αφορά τον επιπρόςκετο πλθκυςμό που χωροκετείται ςε περιοχζσ που γίνονται ζργα βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμικθκε ότι κα ωφελθκεί το 70% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, το οποίο κατοικεί 
ςτα αςτικά κζντρα τθσ ΥΔΕ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΦΣΔΧΑ Δ. ΕΟΟΑΔΑΧ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1813 

Ρολιτιςτικά Μνθμεία που αναβακμίηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό πολιτιςτικϊν Πνθμείων τθσ ΥΔΕ που αναβακμίηονται 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των υλοποιοφμενων ζργων αναβάκμιςθσ αντίςτοιχων 
πολιτιςτικϊν μνθμείων τθσ περιόδου 2007-2013 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

Τ1825 

Λιμενικζσ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ που αναβακμίηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό λιμενικϊν υποδομϊν ΔΕΔ-Π τθσ ΥΔΕ που αναβακμίηονται. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των υλοποιοφμενων ζργων που ςυνδζονται με τον αντίςτοιχο δείκτθ τθσ ΥΥ 2007-
2013 (Υθγι Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ ΥΕΥ ΔΕΥΛΡ 7-13) (περίπου 6.500.000 € ανά λιμζνα) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1826 

Ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν που τοποκετοφνται 

Σριςμόσ:  Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν που κα τοποκετθκοφν ςτθν ΥΔΕ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκαν υπόψθ αντίςτοιχα ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 07-13 και μζςο κόςτοσ 
αντίςτοιχων ςυςτθμάτων του εξωτερικοφ (1.500.000€/ Χφςτθμα) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1832 

Επιχειρθματικά ςχζδια για νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ RIS3 

Σριςμόσ: Αρικμόσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ ζνα μζςο μοναδιαίο κόςτοσ 25.000€ ανά επιχειρθματικό ςχζδιο (το οποίο 
περιλαμβάνει τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 
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Τ1834 

Λιπτεσ υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ που ηουν κάτω από το όριο ι ςε κίνδυνο φτϊχειασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά ΑμΕΑ, θλικιωμζνουσ, δικαιοφχοι ΕΕΕ κ.α. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου εκτιμικθκε ζνα μζςο μοναδιαίο κόςτοσ (10.000 ευρϊ) των ςχετικϊν παρεμβάςεων υποςτιριξθσ 
δομϊν κοινισ ωφζλεια (ςφνκετεσ δράςεισ) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1835 

Λιπτεσ υπθρεςιϊν υγείασ που ηουν κάτω από το όριο ι ςε κίνδυνο φτϊχειασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά δικαιοφχουσ του Health Safety Net ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι του Ωπ.Ωγείασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου αξιοποιικθκαν ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ (μοναδιαίο κόςτοσ 350ευρϊ / άτομο) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1840 

Υποδομζσ μονάδων κοινωνικισ φροντίδασ που ενιςχφονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό μονάδων κοινωνικισ φροντίδασ που ενιςχφονται 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου λιφκθκε υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 2007-
2013 (κατθγ. παρεμβ:77 και 79) (2.000.000€/δομι) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1843 

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται. 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται για τουσ ςκοποφσ του 
προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1844 

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ, που υλοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο επικοινωνιακό ςχζδιο αφορά ςε δράςεισ για το ςφνολο του Ψαμείου (ΕΞΨ) 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1845 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν. Ερευνϊν και αξιολογιςεων που διενεργοφνται για τουσ 
ςκοποφσ του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ δράςεισ για ΕΞΨ είναι 60.000 €. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1846 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των τελικϊν δικαιοφχων που υποςτθρίηονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ 
περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ για δικαιοφχουσ που υλοποιοφν πράξεισ ΕΞΨ είναι 30.000 €. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1852 

Αρικμόσ νζων ΚΟΛΣΡΕ από άτομα που αντιμετωπίηουν κζματα Ψυχικισ Υγείασ 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των νζων ΞΣΛΧΥΕ που δθμιουργοφνται 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ π/υ του τφπου δράςθσ αφορά τθν υποςτιριξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων ( εκτιμάται από 15000-25000 ευρϊ), τθν δθμιουργία 1 ΞΣΛΧΥΕ 
ενϊ ζνα κομμάτι του π/υ κα κατευκυνκεί για τθ λειτουργία του περιφερειακοφ μθχανιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ 
κοινωνικϊν επιχειριςεων και κάκε μορφισ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Πζχρι ςιμερα λειτοφργθςε μία ΞΣΛΧΥΕ ςτθν ΥΔΕ ενϊ ςτθ 
βάςθ των αναγκϊν και τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ ομάδασ ςτόχου εκτιμάται θ ανάπτυξθ ακόμα μίασ ΞΣΛΧΥΕ ςτο πλαίςιο τθσ ΥΥ 2014-2020 

 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1853 

Μεταφορικά μζςα ιπιασ κυκλοφορίασ που αποκτοφνται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των νζων μεταφορικϊν μζςων ιπιασ κυκλοφορίασ που αποκτοφνται (π.χ. θλεκτρικά minibus ι 
κοινόχρθςτα ποδιλατα) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ξόςτοσ minibus 200 χιλ € (περίπου 4 βαν) και το υπόλοιπο ςε αγορά ποδθλάτων 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1848 

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται. 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται για τουσ ςκοποφσ του 
προγράμματοσ 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ . 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1849 

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ. 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ, που υλοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο επικοινωνιακό ςχζδιο αφορά ςε δράςεισ για το ςφνολο του Ψαμείου (ΕΨΥΑ). 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1850 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ. 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν. Ερευνϊν και αξιολογιςεων που διενεργοφνται για τουσ 
ςκοποφσ του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ δράςεισ για ΕΨΥΑ είναι 100.000 €.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

Τ1851 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των τελικϊν δικαιοφχων που υποςτθρίηονται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου : 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ πράξεων Ψεχνικισ Βοικειασ τθσ προθγοφμενθσ και τθσ τρζχουςασ 
προγραμματικισ περιόδου για τθν ΥΔΕ. Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ για δικαιοφχουσ που υλοποιοφν πράξεισ ΕΨΥΑ είναι 50.000 €. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / ΕΩΔ ΥΔΕ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων : Ανά εξάμθνο 

 

 

 

 

ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

T2202 

Λδιωτικι δαπάνθ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το περιφερειακό ΑΕΥ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το 
Υεριφερειακό ΑΕΥ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0,34% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και τθσ ΓΓΕΨ από ςχετικζσ δράςεισ τθσ 
περιόδου 2007-2013. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 0,40%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα 
προκφψει από τθ ιδιωτικι ςυμμετοχι των επιχειριςεων που πρόκειται να επιχορθγθκοφν από το ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το 
αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το Ψομεακό του ΕΥΑΡΕΞ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των 
βιομθχανικϊν κυρίωσ μονάδων για παραγωγι προϊόντων που ενςωματϊνουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά και καινοτόμεσ 
διεργαςίεσ, μζςω ζρευνασ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και τθσ 
ΓΓΕΨ. 

 

T2206 

Ροςοςτό νζων καινοτόμων επιχειριςεων ςτο ςφνολο των νζων επιχειριςεων 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των νζων καινοτόμων επιχειριςεων και τθν 
γενικότερθ μεταςτροφι του παραγωγικοφ τομζα προσ τθν καινοτομία. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό επί του ςυνόλου 
των νζων επιχειριςεων που δθμιουργοφνται και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10% καινοτόμων επί του ςυνόλου των νζων επιχειριςεων με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία 
του Community Innovation Survey και τθσ ΓΓΕΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 30%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου προςμετροφνται οι νζεσ καινοτόμεσ 
επιχειριςεισ που κα δθμιουργθκοφν από τθ χρθματοδότθςθ του ΥΕΥ, εκείνεσ που κα δθμιουργθκοφν από ςυναφείσ δράςεισ 
του Ψομεακοφ ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ. Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ ο προςανατολιςμόσ των 
επιχειρθματιϊν ι των εν δυνάμει επιχειρθματιϊν να δθμιουργιςουν καινοτόμεσ επιχειριςεισ εκμεταλλευόμενοι τισ 
δυνατότθτεσ που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν παγκόςμια αγορά.  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του Community 
Innovation Survey, τθσ ΓΓΕΨ και του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ.  
 

 

T2210 

Χρόνοσ μετακινιςεων ςτα αςτικά κζντρα 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πειωμζνθ χριςθ ρυπογόνων οχθμάτων ιδιωτικισ χριςθσ 
με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ χριςθσ κακαρϊν μορφϊν μετακίνθςθσ (πχ ποδιλατο) και φιλικϊν προσ το περιβάλλον μζςων 
μαηικισ μεταφοράσ. Αποτζλεςμα τθσ μεταςτροφισ αυτισ κα είναι θ μείωςθ του χρόνου μετακινιςεων ςτα αςτικά κζντρα. Σ 
δείκτθσ εκφράηεται ςε Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 12 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων με βάςθ ςτοιχεία ερευνϊν και κυκλοφοριακϊν 
μελετϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 10 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ 
μείωςθ ςτον χρόνο μετακίνθςθσ που αναμζνεται να προκφψει από τθν εφαρμογι των 3 ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν, 
από τθ χριςθ των νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον ΠΠΠ (μείωςθ χριςθσ ιδιωτικϊν οχθμάτων) και τθν καταςκευι των 10 
ςυνολικά χιλιομζτρων ποδθλατοδρόμων/ μονοπατιϊν, που αναμζνεται να αποςυμφοριςουν ςε ςθμαντικό βακμό το 
κυκλοφοριακό πρόβλθμα που παρατθρείται κατά κφριο λόγο ςτα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ ΥΧΨΕ, Οαμία και Χαλκίδα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν, κυκλοφοριακϊν 
μελετϊν και μθχανιςμοφσ των ςχεδίων δράςθσ. 

 

T2211 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που επωφελείται από ενδυνάμωςθ και επζκταςθ υποδομϊν και υπθρεςίεσ πολιτικισ προςταςίασ ςε 
ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ περιοχζσ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ποςοςτοφ πολιτϊν που προςτατεφονται από 
επικίνδυνα απόβλθτα κακϊσ και από φαινόμενα που δεν ςχετίηονται με το κλίμα. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 47% με βάςθ ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υολιτικισ Υροςταςίασ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 
2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 85%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ μείωςθ των επαπειλοφμενων 

περιοχϊν που αναμζνεται να προκφψει από τθν χρθματοδότθςθ δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ και από 

παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα. Άμεςο αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ αυτισ κα 

είναι θ αφξθςθ των πολιτϊν τθσ ΥΧΨΕ που κα απολαμβάνουν μζτρα πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ των ανωτζρω 

φαινομζνων.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Υολιτικισ Υροςταςίασ.  

 

T2214 

Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται με ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ απωλειϊν των δικτφων φδρευςθσ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του πλθκυςμοφ που απολαμβάνει υψθλισ 
ποιότθτασ νερό και παράλλθλα εξοικονόμθςθ νεροφ μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ διαρροϊν. Σ 
δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν πρόςωπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 240.000 φυςικά πρόςωπα με βάςθ ςτοιχεία τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ. Ψο 
ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 263.200 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται ο 
πλθκυςμόσ που κα καλφπτεται με ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ απωλειϊν των δικτφων φδρευςθσ με τθν χρθματοδότθςθ 
δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ και κυρίωσ από παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο 
Ψομεακό Υρόγραμμα (λόγω μικρισ χρθματοδοτικισ κατανομισ του ΥΕΥ).  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

φυςικά πρόςωπα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ.  
 

 

T2216 

Διανυκτερεφςεισ τουριςτϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των διανυκτερεφςεων των τουριςτϊν ςε 
καταλφματα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ ςτθν οποία κα ςυνδράμει ςθμαντικά θ αναβάκμιςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν. Σ δείκτθσ 
εκφράηεται αρικμό διανυκτερεφςεων ανά ζτοσ και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 477.607 διανυκτερεφςεισ/ζτοσ με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςε 488.000 διανυκτερεφςεισ/ζτοσ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ 
αφξθςθ των διανυκτερεφςεων που κα προκφψει από τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν λόγω τθσ δθμιουργίασ των δφο ςθμαντικϊν 
ζργων πολιτιςμοφ που ςχεδιάηεται να γίνουν ςτθν ΥΧΨΕ ςτα πλαίςια τθσ ΥΥ 2014-2020 κακϊσ και από τθν καμπάνια 
προϊκθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. Βάςει ςτοιχείων ςχετικισ μελζτθσ 
εκτιμάται ότι περίπου ζνασ ςτουσ δφο επιςκζπτεσ τθσ ΥΧΨΕ διανυχτερεφει τουλάχιςτον για ζνα βράδυ ςε κατάλυμα τθσ 
περιοχισ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

διανυκτερεφςεισ/ζτοσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.  

 

 

T2218 

Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ ι τφποι οικότοπων ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ διατιρθςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του αρικμοφ των προςτατευόμενων περιοχϊν που 
κα βρίςκονται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ χαρακτθριςμζνων περιοχϊν και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ προςτατευόμενων περιοχϊν 
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 2 προςτατευόμενεσ περιοχζσ με βάςθ ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 4 προςτατευόμενεσ περιοχζσ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ 
ενίςχυςθ 2 φορζων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ αλλά κυρίωσ από 
αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα.  
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. 

 

 

T2221 

Ροςοςτό επιχειριςεων που ειςιγαγαν οικο-καινοτομίεσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ποςοςτοφ επιχειριςεων που υιοκετοφν και 
ενςωματϊνουν ςτθν λειτουργία τουσ τθν οικοκαινοτομία. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 4% με βάςθ ςτοιχεία τθσ On going αξιολόγθςθσ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 10%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα 
προκφψει από τθν επιχοριγθςθ του ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το 
Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ του ςυνόλου των επιχειριςεων για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ 
οικοκαινοτομίασ και τθν ζνταξι τθσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ ανάπτυξισ τουσ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Υοςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ζρευνασ πεδίου τθσ 
ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.  
 

 

T2222 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου (τόνοι ιςοδφναμου CO2) ςε αςτικζσ περιοχζσ που αναβακμίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου λόγω μετατροπισ 
δρόμων αςτικϊν κζντρων ςε δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ και πεηοδρόμουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το ενεργειακό 
αποτφπωμα των κτιρίων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2 και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 55,48 τόνοι ιςοδφναμου CO2 με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι 
το 2013.  
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 50,90 τόνοι ιςοδφναμου CO2. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ – ςτόχου βάςει των ςτοιχείων 
που δίδονται από τον πίνακα 2, του παραρτιματοσ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
τόνοι ιςοδφναμου CO2 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία που κα προκφψουν 
από το ΩΥΕΞΑ και από ζρευνεσ πεδίου ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.  
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T2224 

Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από το δίκτυο ΦΑ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ που κα ζχει τθ 
δυνατότθτα χριςθσ φυςικοφ αερίου. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0 δεδομζνου ότι ςτθ Χτερεά Ελλάδα δεν υπάρχει δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου. Ψο ζτοσ 
βάςθσ είναι το 2013.  
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 170.000 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται το 
γεγονόσ ότι βάςει του ςχεδιαςμοφ εκτιμάται ότι με τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014 – 
2020 κα καλυφκοφν τα 6 αςτικά κζντρα τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ (Χαλκίδα, Οαμία, Οιβαδειά, Κιβα, Ξαρπενιςι, 
Άμφιςςα).  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

πλικοσ φυςικϊν προςϊπων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΥΑ Χτερεάσ 
Ελλάδασ και του ΩΥΕΞΑ.  
 
 

 

T2227 

Ροςοςτό των ωφελουμζνων, οι οποίοι 1 χρόνο μετά το τζλοσ του προγράμματοσ διατθροφν τθ δραςτθριότθτά τουσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ωποςτιριξθ και αφξθςθ τθσ διατθρθςιμότθτασ των 
ωφελοφμενων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 35% με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 50%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ 
τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν εμπειρία 
και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 2007-2013.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ετθςίασ ζκκεςθσ 
υλοποίθςθσ και από ειδικζσ ζρευνεσ του μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ. 

 

 

T2228 

Ροςοςτό επιχειριςεων που ενιςχφονται και ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ 1 χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ωποςτιριξθ και αφξθςθ τθσ διατθρθςιμότθτασ των 
ωφελοφμενων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
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Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 53% με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 60%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ 
τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν εμπειρία 
και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 2007-2013.  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ετθςίασ ζκκεςθσ 
υλοποίθςθσ και από ειδικζσ ζρευνεσ του μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ.  
 

 

T2229 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν Υγείασ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτισ Δθμόςιεσ υποδομζσ υγείασ 
και κοινωνικζσ υποδομζσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 814.779 φυςικά πρόςωπα με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΩ Ψομζα Ωγείασ (Ωπ. Ωγείασ)/ Ωπ. Εργαςίασ. 
Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 863.924 φυςικά πρόςωπα. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνεκτιμάται το 

αποτζλεςμα που κα ζχει θ δθμιουργία νζων υποδομϊν και θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ και του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των 

υφιςτάμενων.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ επιςκζψεων 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ των δεικτϊν κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία των Διευκφνςεων 
Υρόνοιασ τθσ ΥΧΨΕ.  
 

 

T2231 

Συμμετζχοντεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ - κατάρτιςθ που αποκτοφν 
εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ  ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ του βακμοφ προςβαςιμότθτασ και 
διατθρθςιμότθτασ των ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε αρικμό φυςικϊν προςϊπων και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1.040 φυςικά πρόςωπα (1.040 γυναίκεσ) με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Υεδίου 
«Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going Αξιολόγθςθσ του 
ΕΥΑΡΑΔ, ςφμφωνα με τα οποία ποςοςτό 60% των εργαηόμενων και 20% των ανζργων ςυμμετεχουςϊν διατιρθςαν τθ κζςθ 
εργαςίασ τουσ λόγω τθσ παρζμβαςθσ (ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα ζχαναν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ). Θ τιμι βάςθσ αναφζρεται 
μόνο ςε γυναίκεσ, διότι ωφελοφμενοι παρόμοιων προγραμμάτων κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο ιταν αποκλειςτικά 
γυναίκεσ/μθτζρεσ (παιδικοί ςτακμοί, βρεφικοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ κτλ) κακϊσ επίςθσ και ότι το πρόγραμμα του ελάχιςτου 
εγγυθμζνου ειςοδιματοσ κα ενεργοποιθκεί για πρϊτθ φορά με τθν νζα Υρογραμματικι Υερίοδο. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 
2013. 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.564 φυςικά πρόςωπα (450 άνδρεσ – 1.114 γυναίκεσ). Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – 
ςτόχου υπολογίηεται θ αποκλειςτικά επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςτοχεφεται ποςοςτό 
διατθρθςιμότθτασ των κζςεων εργαςίασ 33% για ανζργουσ και 80% για εργαηόμενουσ.  
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ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

αρικμόσ φυςικϊν προςϊπων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν του 

μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ και του Ωπουργείου Εργαςίασ.  

 

 

T2233 

Ροςοςτό μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ ςτισ περιοχζσ όπου εφαρμόηονται ςτρατθγικζσ ΤΑΡΤΟΚ ωσ προσ το μζςο 
φορολογοφμενο ειςόδθμα ςτθν Ρεριφζρεια.  

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα 
εφαρμοςτοφν ςτρατθγικζσ ΨΑΥΨΣΞ ωσ προσ το αντίςτοιχο ςτθν Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει 
ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 92% με βάςθ ςτοιχεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων. Ψο ζτοσ βάςθσ 
είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 93%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται ςτθν τιμι βάςθσ θ 
ποςοςτιαία αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςτισ οποίεσ ςχεδιάηεται να πραγματοποιθκοφν οι παρεμβάςεισ ωσ προσ το μζςο 
φορολογοφμενο ειςόδθμα τθσ Υεριφζρειασ.  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων και από ζρευνεσ πεδίου ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ.  
 

 

T2244 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ μακθτϊν που εξυπθρετοφνται από βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των μακθτϊν που κα κάνουν χριςθ 
αναβακμιςμζνων εκπαιδευτικϊν υποδομϊν. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10% με βάςθ ςτοιχεία ςχετικϊν ερευνϊν. Βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ κατά το ζτοσ 
βάςθσ (2013) κεωροφνται όςεσ καταςκευάςτθκαν ι αναβακμίςτθκαν με κονδφλια κυρίωσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 
2007-2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 15%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊκθκε ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ των 
μακθτϊν/ ςπουδαςτϊν/ φοιτθτϊν που κα εκπαιδεφονται ςε νζεσ ι αναβακμιςμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ, 
ςυνυπολογίηοντασ ςτθν τιμι βάςθσ το πρόςκετο ποςοςτό μακθτϊν που κα εκπαιδεφονται ςε βελτιωμζνεσ εκπαιδευτικζσ 
υποδομζσ, που κα δθμιουργθκοφν με τθ χρθματοδότθςθ του ΥΕΥ 2014-2020.  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ Υεριφερειακισ 
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Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Χτερεάσ Ελλάδασ και από ςχετικζσ ζρευνεσ πεδίου.  
 

 

T2252 

Ροςοςτό κάλυψθσ επί του γενικοφ ςυνόλου των αναςφαλίςτων πολιτϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, 
βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ (κατά κφριο λόγο αφορά υπθρεςίεσ υγείασ). Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0% , γιατί δεν ζχει υπάρξει ςτο παρελκόν παρόμοια δράςθ με το health safety net. Ψο ζτοσ 
βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 22%. Αφορά το ποςοςτό των αναςφαλίςτων που κα καλφψει θ ΥΧΨΕ με δράςεισ τφπου 
health safety net επί του ςυνόλου των αναςφαλίςτων που κα καλυφκοφν ςε επίπεδο Χϊρασ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν τθσ Ειδικισ 
Ωπθρεςίασ τομζα Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  
 

 

T2255 

Αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων των οποίων θ λειτουργία ςυνεχίηεται 1 ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Σ δείκτθσ 
εκφράηεται ςε αρικμό ωφελοφμενων επιχειριςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 31 επιχειριςεισ με βάςθ ςτοιχεία ειδικϊν ερευνϊν του Ωπουργείου Εργαςίασ. Ψο ζτοσ βάςθσ 
είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτα 75 επιχειριςεισ. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτυπϊνεται αποκλειςτικά θ 
επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και βαςίηεται ςτθν ποςοτικοποίθςθ των δράςεων με βάςθ τθν 
εμπειρία και τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ παρόμοιων δράςεων ςτα πλαίςια κυρίωσ τθσ ΥΥ 2007-
2013.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
αρικμόσ ωφελοφμενων επιχειριςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν του 

μθχανιςμοφ καταγραφισ των αναγκϊν τθσ αγοράσ και του Ωπουργείου Εργαςίασ.  

 

 

T2258 

Ζκταςθ απειλοφμενων από πλθμμφρεσ περιοχϊν τθσ ΡΣΤΕ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ των περιοχϊν (και του πλθκυςμοφ που κατοικεί ς’ 
αυτζσ) που δεν απειλοφνται από πλθμμυρικά φαινόμενα. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τετραγωνικά χιλιόμετρα (Km

2
) και 

δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1.940 Km

2
 με βάςθ ςτοιχεία από το ΩΥΕΞΑ (Εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΞ 
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Υροκαταρκτικι αξιολόγθςθ κινδφνων πλθμμφρασ). Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2012.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.836 Km
2
. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου αποτιμάται θ μείωςθ των 

επαπειλοφμενων περιοχϊν που αναμζνεται να προκφψει από τθν υλοποίθςθ δράςεων από τθν ΥΧΨΕ, ςτα πλαίςια του ΥΕΥ 
και από παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν από το αντίςτοιχο Ψομεακό Υρόγραμμα, ςφμφωνα με τον υπάρχων ςχεδιαςμό.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
τετραγωνικά χιλιόμετρα (Km

2
) 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ κακϊσ 
και ςχετικϊν ερευνϊν από τθν ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ.  
 
 

 

T2259 

Χρόνοσ μετακινιςεων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ του χρόνου μετακινιςεων ςτουσ νζουσ ι τουσ 

αναβακμιςμζνουσ δρόμουσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 30 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων με βάςθ ςτοιχεία ερευνϊν και κυκλοφοριακϊν 
μελετϊν. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 23 Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου 
ςυνυπολογίηεται θ μείωςθ τθσ απόςταςθσ που κα προκφψει με τισ νζεσ χαράξεισ κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ 
μετακίνθςθσ κατά 15 km/h περίπου βάςει μελετϊν (από 70 km/h ςε 85 km/h).  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Λςοδφναμα χρόνου μετακινιςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 

Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία ερευνϊν και 
κυκλοφοριακϊν μελετϊν.  
 

 

T2260 

Μειονεκτοφντεσ, αναηθτοφντεσ εργαςία ι/και ανικοντεσ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και επωφελείται από ολοκλθρωμζνεσ 
ςτρατθγικζσ CLLD 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ ομάδων πλθκυςμοφ που περιγράφονται ςτο 
δείκτθ και επωφελοφνται από τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν CLLD. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε πλικοσ φυςικϊν προςϊπων και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 850 φυςικά πρόςωπα (με καταμεριςμό ςε 425 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 425 γυναίκεσ 
βάςει των ςτοιχείων απαςχόλθςθσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ), με βάςθ ςτοιχεία ζρευνασ ςχετικά με παρόμοιεσ δράςεισ 
προθγοφμενων Υρογραμματικϊν Υεριόδων. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 3.040 φυςικά πρόςωπα (με καταμεριςμό ςε 1.520 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 1.520 

γυναίκεσ βάςει των ςτοιχείων απαςχόλθςθσ των περιοχϊν παρζμβαςθσ). Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου μετράται ο 

πλθκυςμόσ των ωφελοφμενων που κα υποςτθριχκοφν και δραςτθριοποιοφνται ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ ςχεδιάηεται να 

πραγματοποιθκοφν οι παρεμβάςεισ. Ωπολογίηεται αποκλειςτικά θ επίδραςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΥΕΥ Χτερεάσ 

Ελλάδασ.  
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ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
πλικοσ φυςικϊν προςϊπων 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.  
 

 

T2201 

Επενδυτικι Δαπάνθ ςε ΕΤΑ ςε ςχζςθ με το περιφερειακό ΑΕΡ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ επενδυτικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑ ςε ςχζςθ με το 
Υεριφερειακό ΑΕΥ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 0,42% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και τθσ ΓΓΕΨ από ςχετικζσ δράςεισ τθσ 
περιόδου 2007-2013. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 0,52%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα 
προκφψει από τθ χρθματοδότθςθ δράςεων από το ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα 
υλοποιιςει το Ψομεακό του ΕΥΑνΕΞ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των βιομθχανικϊν κυρίωσ μονάδων για παραγωγι 
προϊόντων που ενςωματϊνουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά και καινοτόμεσ διεργαςίεσ, μζςω ζρευνασ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και 
τθσ ΓΓΕΨ.  
 

 

T2203 

Κφκλοσ εργαςιϊν μζςω ΤΡΕ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ και κατ’ επζκταςθ του κφκλου 
εργαςιϊν των επιχειριςεων μζςω τθσ χριςθσ ΨΥΕ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε εκατ. € και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 128 εκατ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ κακϊσ και του Εκνικοφ Ξζντρου 
Ψεκμθρίωςθσ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011. 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 400 εκατ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα 
προκφψει από τθν επιχοριγθςθ του ΥΕΥ, ελιφκθςαν υπόψθ το αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το 
Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ του ςυνόλου των επιχειριςεων για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΨΥΕ και τθν 
ζνταξι τουσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ ανάπτυξισ τουσ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

εκατ. € 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ και του 
Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ.  
 

 

T2204 

Χριςθ Θλεκτρονικά Διακζςιμων Δθμόςιων υπθρεςιϊν ΡΣΤΕ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ τθσ χριςθσ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικά 

διακζςιμων δθμόςιων υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε ποςοςτό και δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 61,7% με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του Υαρατθρθτθρίου για τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ. 
Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 67%. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου, πζραν του αποτελζςματοσ που κα 
προκφψει από τθν αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονικά διακζςιμων υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Ψομζα, ελιφκθςαν υπόψθ το 
αποτφπωμα των ςυναφϊν δράςεων που κα υλοποιιςει το Ψομεακό ΕΥ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ των πολιτϊν για 
χριςθ του διαδικτφου προκειμζνου να ενθμερωκεί ι να κάνει ςυνδιαλλαγζσ με το Δθμόςιο.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία του 
Υαρατθρθτθρίου για τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ.  
 

 

T2207 

Αφξθςθ εξαγωγϊν 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ και ικανότθτασ 
των επιχειριςεων, μζςω τθσ διαςφνδεςισ τουσ και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε χιλ. € και 
δθλϊνει ευνοϊκι μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 997.604 χιλ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 1.147.245 χιλ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται θ επίδραςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ των ςυγκεκριμζνων δράςεων από το ΥΕΥ και ςυναφϊν δράςεων από το Ψομεακό ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ. 
Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ θ αυξανόμενθ ιδιωτικι πρωτοβουλία με ςτόχο τον ευρφ εξαγωγικό 
προςανατολιςμό τουσ ςε νζεσ μθ κορεςμζνεσ αγορζσ.  
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλ. € 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.  
 

 

T2208 

Αφξθςθ ΑΡΑ ςτουσ τομείσ του RIS 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Αφξθςθ του ΑΥΑ ςτουσ τομείσ που υποδεικνφει θ 

ςτρατθγικι RIS και αναμζνεται να παρζχει πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε εκατ. € και δθλϊνει ευνοϊκι 

μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 4.948 εκατ. € με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι το 2011.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 5.443 εκατ. €. Χτον υπολογιςμό τθσ τιμισ – ςτόχου ςυνυπολογίηεται θ επίδραςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ των ςυγκεκριμζνων δράςεων από το ΥΕΥ και ςυναφϊν δράςεων από το Ψομεακό ΕΥ του ΕΥΑνΕΞ. 
Χθμαντικι κρίνεται θ ςυμβολι ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ θ αυξανόμενθ ιδιωτικι πρωτοβουλία με ςτόχο τθν ποιοτικι 



 

 
245 

αναβάκμιςθ προϊόντων και διαδικαςιϊν για εξαςφάλιςθ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ζναντι των ανταγωνιςτϊν τουσ.  

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
εκατ. € 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ανά δφο ζτθ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.  
 

 

T2209 

Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου (αφορά δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια) 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αποτυπϊνει τθν επιδιωκόμενθ αλλαγι: Πείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου λόγω τθσ ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν κτιρίων. Σ δείκτθσ εκφράηεται ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2 και δθλϊνει ευνοϊκι 
μεταβολι. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 7.119 τόνοι ιςοδφναμου CO2 με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία του ΩΥΕΞΑ. Ψο ζτοσ βάςθσ είναι 
το 2013.  
 

Θ τιμι-ςτόχοσ του δείκτθ τίκεται ςτο 3.613 τόνοι ιςοδφναμου CO2. Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ – ςτόχου βάςθ των ςτοιχείων 
που δίδονται από τον πίνακα 1, του παραρτιματοσ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
τόνουσ ιςοδφναμου CO2 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.  
 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  

T2205 

Αρικμόσ φορζων που υποςτθρίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των φορζων που εκτιμάται ότι κα λάβουν 
χρθματοδότθςθ,  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Χφμφωνα με το αντίςτοιχο υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ, προκφπτει θ τιμι των 10 φορζων. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

αρικμόσ 
 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
 
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

T2212 

Ζξυπνα ςυςτιματα μεταφορϊν που εφαρμόηονται για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν που εφαρμόηονται για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον αρικμό των ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν των 
μεγάλων πόλεων τθσ Υεριφζρειασ που κα εφαρμοςτοφν για τθν κακαρι και ζξυπνθ αςτικι κινθτικότθτα, δθλαδι 3, όπωσ 
προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
αρικμόσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

T2215 

Συνολικι ζκταςθ περιοχϊν που καλφπτονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Χυνολικι ζκταςθ περιοχϊν που καλφπτονται 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τθν ζκταςθ των μολυςμζνων ι επιβεβαρυμμζνων 

περιοχϊν που ςχεδιάηεται να αποκαταςτακοφν, δθλαδι 30 εκτάρια, όπωσ επίςθσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν 

αντίςτοιχο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

εκτάρια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2217 

Αρικμόσ δράςεων βελτίωςθσ ποιότθτασ και επάρκειασ των νερϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ δράςεων βελτίωςθσ ποιότθτασ και επάρκειασ των νερϊν 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον αρικμό δράςεων (αφορά ςτο μεγαλφτερό του τμιμα 
μελζτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ι τθν επάρκεια του νεροφ), δθλαδι 15, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν 
μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
αρικμόσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ και τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ωδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ – 
Χτερεάσ Ελλάδασ. 

 

 

T2225 

Μικοσ Δικτφου ΦΑ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Πικοσ Δικτφου ΦΑ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό μικοσ του δικτφου φυςικοφ αερίου που 
αναμζνεται να καταςκευαςκοφν, δθλαδι 281 km, ςφμφωνα με μελζτθ του ΩΥΕΞΑ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλιόμετρα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2230 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αναβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Υλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αναβακμιςμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον πλθκυςμό που κα δφναται να λάβει αναβακμιςμζνεσ 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, δθλαδι 24.000. Θ τιμι προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τον πλθκυςμό των περιοχϊν ςτισ οποίεσ 
ςχεδιάηεται να γίνουν οι παρεμβάςεισ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Φυςικά πρόςωπα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2234 

Αρικμόσ ςτρατθγικϊν ΤΑΡΤΟΚ από ομάδεσ τοπικισ δράςθσ που ενιςχφονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ ςτρατθγικϊν ΨΑΥΨΣΞ από ομάδεσ τοπικισ δράςθσ που ενιςχφονται 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό πλικοσ των παρεμβάςεων που αναμζνεται 
να εξειδικεφςει, να προκθρφξει και να χρθματοδοτιςει θ ΥΧΨΕ, δθλαδι 5, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν 
μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
αρικμόσ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2253 

Συμμετζχοντεσ που λαμβάνουν οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Χυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων, δθλαδι 2.500 
με καταμεριςμό ςε 1.125 άνδρεσ ωφελοφμενουσ και 1.375 γυναίκεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ αγοράσ εργαςίασ 
και τθν ςτόχευςθ του ΥΕΥ για ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των 2 φφλων. Σ υπολογιςμόσ των ωφελουμζνων ζγινε βάςει του 
υπολογιςκζντοσ μοναδιαίου κόςτουσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Φυςικά πρόςωπα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2256 

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων 
και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων νζων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων 
και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ) 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων επιχειριςεων, 
δθλαδι 100, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Αρικμόσ επιχειριςεων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

 

T2261 

Δυναμικότθτα ενιςχυόμενων υποδομϊν δευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Δυναμικότθτα ενιςχυόμενων υποδομϊν δευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τθ ςυνολικι δυναμικότθτα των υποδομϊν εκπαίδευςθσ 

που αναμζνεται να αναβακμιςτοφν, δθλαδι 6.460 άτομα (μακθτζσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ). Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει 

ςφμφωνα με τθ λογικι ότι αναμζνεται να αναβακμιςτοφν 18 υποδομζσ (βάςει μοναδιαίου κόςτουσ) με μζςθ δυναμικότθτα 

περίπου 360 ατόμων. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

άτομα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 
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T2213 

Μικοσ δικτφου ποδθλατόδρομων / μονοπατιϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Πικοσ δικτφου ποδθλατόδρομων / μονοπατιϊν 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει το ςυνολικό μικοσ των ποδθλατοδρόμων και αςτικϊν 

μονοπατιϊν που αναμζνεται να καταςκευαςκοφν, δθλαδι 10, όπωσ επίςθσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν 

μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλιόμετρα 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ των δεικτϊν κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν 
ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ. 

 

T2251 

Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ερευνθτικϊν υποδομϊν που 
εκτιμάται ότι κα αναβακμιςτεί, δθλαδι 2 υποδομζσ , όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το υπολογιςκζν μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ υποδομϊν 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια. 

 

T2252 

Αρικμόσ ζργων πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ ζργων πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ζργων που υλοποιθκοφν και κα 
προςφζρουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα, δθλαδι 35, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα με το αντίςτοιχο 
υπολογιςκζν μοναδιαίοκόςτοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ζργων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω τθσ ειςροισ ςτοιχείων ςτθν ΔΑ 
Χτερεάσ Ελλάδασ από τουσ Δικαιοφχουσ.  
 

 

T2291 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 
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ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Πελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των μελετϊν – 
εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν – αξιολογιςεων, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 12, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ 
τθσ ΔΑ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 

 

T2292 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Ωπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ, δθλαδι 15, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ και τισ αναλφςεισ τθσ ΔΑ και 
ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2293 

Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των εκδθλϊςεων, που κα 
πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ για τθν 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο 
κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2294 

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Χφμβουλοι δθμοςιότθτασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων δθμοςιότθτασ, που 
κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, δθλαδι 1, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ 
για τθν δθμοςιότθτα του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
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T2295 

Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ψεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των προμθκειϊν τεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 10, όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ των αναγκϊν τθσ ΔΑ και ςφμφωνα με 
ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2296 

Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ενζργειεσ Υλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & 
δθμοςιότθτασ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 30, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν 
τθσ ΔΑ για τθν δθμοςιότθτα και επικοινωνία των δράςεων του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο 
κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2291 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Πελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των μελετϊν – 
εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν – αξιολογιςεων, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 4, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ τθσ 
ΔΑ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 

 

T2292 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Ωπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ, δθλαδι 5, όπωσ προκφπτει από τισ ανάγκεσ και τισ αναλφςεισ τθσ ΔΑ και 
ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 
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ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2293 

Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των εκδθλϊςεων, που κα 
πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ για τθν 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με το ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο 
κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2294 

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Χφμβουλοι δθμοςιότθτασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ςυμβοφλων δθμοςιότθτασ, που 
κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, δθλαδι 1, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ ΔΑ 
για τθν δθμοςιότθτα του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

T2296 

Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Ενζργειεσ Υλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Υρόκειται για ειδικό δείκτθ εκροϊν και θ τιμι-ςτόχοσ περιλαμβάνει τον ςυνολικό αρικμό των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & 
δθμοςιότθτασ, που κα πραγματοποιθκοφν, δθλαδι 20, όπωσ προκφπτει από τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ αναγκϊν 
τθσ ΔΑ για τθν δθμοςιότθτα και επικοινωνία των δράςεων του ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με ζνα εφλογο μοναδιαίο 
κόςτοσ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ- ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Θ παρακολοφκθςθ και ςτατιςτικι επικφρωςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ, μζςω των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ των 
ζργων που κα διατθρεί θ ΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ. 
 

 

 

ΡΕΡ ΘΡΕΛΟΥ 
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ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

T1604 

Μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ερευνθτικϊν φορζων τθσ Ρεριφζρειασ ςε εκνικά και διεκνι προγράμματα ςυνεργαςίασ 
Ε&Τ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ, ανά ζτοσ, των ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςτα οποία ςυμμετζχουν ερευνθτικοί φορείσ τθσ Υεριφζρειασ ςε 

εκνικά και διεκνι προγράμματα ςυνεργαςίασ Ε&Ψ.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Σ αρικμόσ των ςυμμετοχϊν μετράται με βάςθ τα ςτοιχεία του ΕΟΞΕ του Υαν. Λωαννίνων και του ΨΕΛ Θπείρου και των λοιπϊν 

ερευνθτικϊν οργανιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ. 

Ωσ μονάδα μζτρθςθσ ορίηεται θ ςυμμετοχι κάκε οργανικισ μονάδασ των παραπάνω ιδρυμάτων ςε ζργα των προγραμμάτων τθσ 

ΓΓΕΨ (ΕΥΑΡΕΞ), του ΥΕΥ Θπείρου και του Σρίηοντα 2020 με πάνω από ζναν εταίρο.  

Ωσ τιμι βάςθσ ορίηεται ο μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν για το ςφνολο τθσ περιόδου 2007-2013 = 5,3 

Ωσ τιμι ςτόχοσ 2023 ορίηεται ο προςδοκϊμενοσ μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν για το ςφνολο τθσ περιόδου από τθν ζναρξθ 

των ςχετικϊν δράςεων ζωσ το 2023 = 10,6  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Φυςικά πρόςωπα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Για τθν μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιθκεί ζρευνα πεδίου για τθν ςυλλογι ςτοιχείων από τουσ 

ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ Υεριφζρειασ (ΕΟΞΕ του Υαν. Λωαννίνων, ΨΕΛ Θπείρου και των λοιπϊν ερευνθτικϊν οργανιςμϊν τθσ 

Υεριφζρειασ). 

 

T1605 

ΔΑΡΑΝΘ Ε&Α ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει το ποςό ςε ευρϊ που κα δαπανιςουν επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ για Ζρευνα & Ανάπτυξθ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Από τον ακόλουκο πίνακα 1 του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ, προκφπτουν οι τιμζσ βάςθσ του δείκτθ με ζτοσ αναφοράσ το 2011, 

τελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ΑΕΥ και αναλυτικά ςτοιχεία Ε&Α ανά περιφζρεια. Θ πιο πρόςφατθ πθγι 

είναι θ ζκκεςθ: "Χαχίνθ Ε., Πάλλιου Ρ., Λερομνιμων Ψ., (2013), Δείκτεσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ για δαπάνεσ και προςωπικό το 2011 

ςτθν Ελλάδα, Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ". 

Ρίνακασ 1. Δαπάνθ Ε&Α επιχειριςεων ωσ (%) ποςοςτό επί του ΑΕΡ 

 

Χυνεπϊσ τίκεται τιμι βάςθσ Δαπάνθσ Ε&Α των επιχειριςεων = 1.200.000€. 

Θ τιμι ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ΔΕΥΕΨΑ το 2023 ςε εκνικό επίπεδο είναι 0,38%. Υροκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ 

ανά κατθγορία περιφερειϊν για το ζτοσ 2023, υπολογίςκθκε καταρχιν το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν 

ςυνολικι κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ (Χτιλθ 3). 
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1 2 3 4 5

Κατθγορία 

περιφερειϊν

Τιμι βάςθσ 

ΔΕΡΕΤΑ (%)

% 

περιφερειακισ 

ΔΕΡΕΤΑ προσ 

ςυνολικι

Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ 

2023 "business 

as usual"

Σενάριο ΔΕΡΕΤΑ 

2023 με 

εφαρμογι τθσ 

RIS3

Ρεριςςότερο 

αναπτυγμζνεσ
0,34% 147,83% 0,56% 0,56%

Ρεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ
0,12% 52,17% 0,20% 0,23%

Λιγότερο 

αναπτυγμζνεσ
0,12% 52,17% 0,20% 0,15%

Συνολικι 

ΔΕΡΕΤΑ
0,23% 0,38% 0,38%

 

Ψα ποςοςτά που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ για το ζτοσ 2011, εφαρμόςτθκαν επί τθσ τιμισ ςτόχου 0,38% του  για τον 

προςδιοριςμό τθσ ΔΕΥΕΨΑ ανά κατθγορία περιφερειϊν (ςτιλθ 4). Ψα ποςοςτά που προζκυψαν αναπροςαρμόςτθκαν ςτθν 

ςυνζχεια, ςφμφωνα με τθν ςτιλθ 5 του πίνακα με το ακόλουκο ςκεπτικό. 

Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ ςε περιόδουσ 

φφεςθσ (όπωσ ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε 

περίοδο ανάπτυξθσ και με δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το ποςοςτό 

ΔΕΥΕΨΑ μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ τα προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν κρίςθ και 

ειςζρχεται ςε περίοδο ανάπτυξθσ: 

 Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και επομζνωσ κα 

ζχουν μεγαλφτερο ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ 

από πλευράσ επιχειριςεων για ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ 

καινοτομίασ και «ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ περιφζρειεσ και το εξωτερικό. 

Επιλζγοντασ το ςενάριο ΔΕΥΕΨΑ 2023 με τθν εφαρμογι RIS3 για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ προκφπτει ποςοςτό 

αφξθςθσ (0,15-0,12)/0,12=0,25=25%. Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθν Ζνταςθ Ε&Α 2011 (Δαπάνεσ Ε&Α ωσ  % ΑΕΥ) 

τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ, επιλζγεται ςτόχοσ αφξθςθσ τθσ Δαπάνθσ 

Ε&Α των επιχειριςεων = 20% άρα 1.200.000€ * 1,2 = 1.440.000€ τιμι ςτόχοσ 2023. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ευρϊ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
2 ζτθ. 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ζρευνα Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ 

 

T1606 

Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία ΨΥΕ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Ωσ «ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία (ΑΥΑ)» νοείται θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία ςε κόςτοσ ςυντελεςτϊν, θ οποία είναι θ αξία 

απόδοςθσ παραγωγισ μείον τθν αξία ενδιάμεςθσ κατανάλωςθσ. Είναι μια μζτρθςθ τθσ ςυνειςφοράσ του κλάδου ΨΥΕ ςτο ΑΕΥ. Θ 

ΑΥΑ υπολογίηεται ςε εκατομμφρια €. 

Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2011 βάςει του παρακάτω πίνακα για το κλάδο Λ 

Ενθμζρωςθ και Επικοινωνία = 79.000.000€.  

Θ πιο πρόςφατθ πθγι των ςτοιχείων είναι: Δελτίου Ψφπου τθσ 13-1-2014 "ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΛ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΛ: Ακακάριςτθ 
Υροςτικζμενθ Αξία για το ζτοσ 2011,” ΕΟΧΨΑΨ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ κατά 10% = 79.000.000 * 1,1 = 86.900.000€. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Εκ. Ευρϊ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
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2 ζτθ. 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία – δεδομζνα ΕΟΧΨΑΨ 

T1607 

ΟΤΑ με δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό επί του ςυνόλου των ΣΨΑ οι οποίοι μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ΨΥΕ κα αποκτιςουν δυνατότθτα 

απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι από τθν Ψ.Χ. υπιρξε τουλάχιςτον ζνα ςχετικό ζργο ςε ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου ςε ςφνολο 19 ΣΨΑ. Χυνεπϊσ 

τιμι βάςθσ = 1/18 = 5%. 

 Εκτιμάται ότι μζςω παρεμβάςεων του ΥΕΥ, Ψομεακϊν ΕΥ και ΕΥ Εδαφικισ ςυνεργαςίασ τουλάχιςτον κα αποκτιςουν δυνατότθτα 

απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου υποδομϊν και δικτφων τουλάχιςτον 6 μοναδικοί ΣΨΑ. Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ = 6/18 = 

30% 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ποςοςτό  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

 

T1608 

Ροςοςτό επιχειριςεων που ανζπτυξαν καινοτόμα προιόντα και διαδικαςίεσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό επί του ςυνόλου των επιχειριςεων που προχϊρθςαν ςτθν παραγωγι ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου 

προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι ςτθν εφαρμογι μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 

Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ζρευνα για τθν Ξαινοτομία ςτισ Ελλθνικζσ Επιχειριςεισ για το διάςτθμα 2010 – 2012 που εκπόνθςε το 

Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ (ΕΞΨ) του Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν και εκδόκθκε το ζτοσ 2015.  

Για τθν Ελλάδα υπολογίςτθκε ςε 34,3 % το ποςοςτό των επιχειριςεων με καινοτομία προϊόντοσ ι/και διαδικαςίασ για τθν  περίοδο 

2010 – 2012 . 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 υπολογίηεται ςε εκνικό επίπεδο με υπολογιηόμενθ αφξθςθ 5%, ςυνεπϊσ ωσ τιμι 36,0 %. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
ποςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
2 ζτθ. 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Θ «Ζρευνα για τθν Ξαινοτομία – Community Innovation Survey» αποτελεί τθν επίςθμθ πανευρωπαϊκι ζρευνα για τθ ςυλλογι 

ςτοιχείων και τθν παραγωγι δεικτϊν για τθν καινοτομία και τισ καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (ΕΕ). Διεξάγεται κάκε δφο χρόνια ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ μζςω ενιαίου πρότυπου ερωτθματολογίου, ςφμφωνα με τθν 

ευρωπαϊκι νομοκεςία, τισ μεκοδολογικζσ οδθγίεσ του εγχειριδίου Τςλο1 και τισ κατευκφνςεισ τθσ Eurostat, εξαςφαλίηοντασ 

υψθλι ποιότθτα και ςυγκριςιμότθτα ςτουσ δείκτεσ των χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ. 
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Θ παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Ξαινοτομίασ και Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ για τθν Ελλάδα πραγματοποιείται από το 

2012 από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και 

Ψεχνολογίασ (ΦΕΞ/ 1359/Β/25.04.2012) 

 

 

T1609 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται θ ετιςια αξία των εξαγωγϊν ςτο εξωτερικό εμπόριο για τθν Υεριφζρεια Θπείρου, ςε ςτακερζσ τιμζσ 2000   

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των πλζον πρόςφατων διακζςιμων ςτοιχείων από τθν ΕΟΧΨΑΨ (2012) για τθν αξία των εξαγωγϊν και 

είναι 152.500.000 €. 

Βάςει των ςτοιχείων τθσ ΕΟΧΨΑΨ θ αξία των  εξαγωγϊν τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου αυξικθκε  το διάςτθμα 2008-2012 με μζςο ετιςιο 

ρυκμό μεταβολισ 5,5%. 

 

Εκτιμάται ότι θ τάςθ αυτι κα διατθρθκεί κακϊσ θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ αποτελεί βαςικι ςτρατθγικι επιλογι τθσ χϊρασ για 

τθν περίοδο 20014-2020. Ξατά ςυνζπεια ωσ τιμι ςτόχοσ τίκεται αξία εξαγωγϊν = 274.000.000€. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ευρϊ 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια. 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ 

 

T1610 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΡΑΓΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται θ ςυνολικι ετιςια αξία των ακακάριςτων επενδφςεων παγίου κεφαλαίου, εκτόσ των τομζων γεωργίασ, δαςοκομίασ, 

αλιείασ και δθμόςιασ διοίκθςθσ και άμυνασ, υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εκπαίδευςθσ, δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν 

ανκρϊπινθ υγεία και τθν κοινωνικι μζριμνα. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
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Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των πλζον πρόςφατων διακζςιμων ςτοιχείων από τθν EUROSTAT (2010) για τισ επενδφςεισ παγίου 

κεφαλαίου ςε όλουσ τουσ κλάδουσ εκτόσ αγροτικοφ τομζα, δθμόςιασ διοίκθςθσ και άμυνασ = 862.400.000 €. 

Βάςει ςτοιχείων τθσ EUROSTAT που παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα, ο ςχθματιςμόσ παγίου κεφαλαίου κατζγραψε 

αρνθτικό ετιςιο ρυκμό μεταβολισ μεταξφ 2005-2010 = -2,6%. 

ζτοσ εκμ.€ 

2005 991,5 

2006 974,3 

2007 1270,4 

2008 1109,3 

2009 1170,3 

2010 862,4 

Θ πιο πρόςφατθ πθγι των ςτοιχείων είναι: Gross fixed capital formation by NUTS 2 regions (NACE Rev. 2) 2010, EUROSTAT (last 
update 22-08-2014) 
Αναμζνεται θ τάςθ να αντιςτραφεί με τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςε ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Χυνεπϊσ τίκεται τιμι ςτόχοσ για το 2013 που 
αντιςτοιχεί ςε ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ τουλάχιςτον 1% = 1.000.000.000€ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Ευρϊ 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   
Ετιςια. 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Χτοιχεία EUROSTAT 
  

 

T1613 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τθν εξοικονόμθςθ τθσ τελικισ ενζργειασ ςε χιλιοτόννουσ ιςοδφναμου πετρελαίου ςε εκνικό επίπεδο, θ οποία κα 
προκφψει από δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Σ δείκτθσ προκφπτει από τθν ζκκεςθ του άρκρου 7 τθσ οδθγίασ 2012/27/ΕΕ. Θ ςχετικι ζκκεςθ υποβλικθκε για πρϊτθ φορά το 
Δεκζμβριο του 2013 και ςτθν ςυνζχεια υποβάλλεται ωσ τμιμα του ΕΧΔΕΑ (Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ), το 
οποίο υποβάλλεται κάκε τρία χρόνια ςφμφωνα με τθν ίδια Σδθγία. 

Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αφοροφν το εκνικό επίπεδο κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Υ. 
του ΥΕΥ ςυμβάλλει ςτο εκνικό ςτόχο και τθν εκνικι πολιτικι. Ξατά ςυνζπεια ςφμφωνα με το Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι 
Αποδοτικότθτα (2013) του ΩΥΕΞΑ  τιμι βάςθσ = 69,76 ktoe (χιλιοτόννοι ιςοδφναμου πετρελαίου) και τιμι ςτόχοσ 2023 = 902.1 ktoe 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

χιλιοτόννοι ιςοδφναμου πετρελαίου 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

3ετισ 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ζκκεςθ *ΩΥΕΞΑ - ΕΧΔΕΑ (μζτρα πολιτικισ του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) θ οποία εκπονείται ανά τριετία 
βάςει τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ (Άρκρο 24 παράγραφοσ 2)+. 

 

T1614 

Εκπομπι αερίων κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τθν εκπομπι αερίων κερμοκθπίου ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2, για το ςφνολο τθσ χϊρασ, που προκφπτουν εκτόσ 

του Χυςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΧΕΔΕ) τθσ ΕΕ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αφοροφν το εκνικό επίπεδο κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ 
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επενδυτικι προτεραιότθτα του ΥΕΥ ςυμβάλλει ςτο εκνικό ςτόχο και τθν εκνικι πολιτικι.  

Σι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ζχουν προςδιοριςτεί από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ (Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του ΩΥΕΞΑ) βάςει τθσ 

μεκοδολογίασ με τθν οποία ςυντάςςεται θ ετιςια ζκκεςθ τθσ χϊρασ για τθν κλιματικι αλλαγι προσ τα Θνωμζνα Ζκνθ (ANNUAL 

INVENTORY SUBMISSION UNDER THE CONVENTION AND THE KYOTO PROTOCOL FOR GREENHOUSE AND OTHER GASES), υπό το 

ςυντονιςμό του εκνικοφ εκπρόςωπου τθσ ςτα Θνωμζνα Ζκνθ για τθν κλιματικι αλλαγι. 

Δεδομζνου ότι θ χϊρα βρίςκεται ςε περίοδο αναπτυξιακισ φφεςθσ, είναι αναμενόμενο από το 2012 ζωσ το 2023 (διάςτθμα ςτο 

οποίο αναμζνεται ανάκαμψθ) οι εκπομπζσ CO2 να αυξθκοφν. Θ αφξθςθ αυτι κα είναι περιοριςμζνθ λόγω των προβλεπόμενων 

μζτρων. 

Εξάλλου, οι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ςε επίπεδο χϊρασ ςυνδζονται και με τουσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ ςε ςχζςθ με τθ Χτρατθγικι Ε2020. 

Χφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΧΕΧ (ςελ. 9) ο ςτόχοσ τθσ χϊρασ για το 2020 για το δείκτθ «εκπομπζσ CO2 για τομείσ εκτόσ ΧΕΔΕ» είναι 

«-4% ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του 2005 (Απόφαςθ 406/2009/ΕΞ)». Επειδι από το 2005 ζωσ το 2012 (βλ. ΧΕΧ) θ μείωςθ ιταν ιδθ τθσ 

τάξθσ του 29%, υπάρχουν περικϊρια αφξθςθσ ζωσ το ςτόχο που ζχει τεκεί ςε ςχζςθ με τθν Ε2020. 

Χυμπεραςματικά,  θ αφξθςθ του ςτόχου ςε ςχζςθ με τθν πιο πρόςφατα διακζςιμθ τιμι βάςθσ (2012) ςυνδζεται με τουσ ρυκμοφσ 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ και με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ωσ προσ τθν Χτρατθγικι Ε2020  (-4% επί των τιμϊν του 2005). 

Ξατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τθν ΕΩΧΧΑΥ τιμι βάςθσ (2012) = 48.726.297  τόννοι ιςοδφναμου CO2 και τιμι ςτόχοσ 2023 = 

58.858.799 τόννοι ιςοδφναμου CO2 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
τόννοι ιςοδφναμου CO2 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Ετιςια ζκκεςθ τθσ χϊρασ για τθν κλιματικι αλλαγι προσ τα Θνωμζνα Ζκνθ (ANNUAL INVENTORY SUBMISSION 

UNDER THE CONVENTION AND THE KYOTO PROTOCOL FOR GREENHOUSE AND OTHER GASES τθσ Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του 

ΩΥΕΞΑ. 

 

T1616 

ΖΚΤΑΣΘ ΡΕΛΟΧΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΟΡΟΛΕΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ Θ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΟΥ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΡΛΘΜΜΥΩΝ ΚΑΛ Θ ΕΦΑΜΟΓΘ 
ΜΕΤΩΝ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2007/60/ΕΚ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται θ ζκταςθ περιοχϊν των ηωνϊν υψθλοφ κινδφνου πλθμμφρασ για το υδατικό διαμζριςμα Θπείρου (GR05) για τισ οποίεσ 

απαιτείται αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ υπολογίηεται θ ςυνολικι ζκταςθ των ηωνϊν υψθλοφ κινδφνου πλθμμφρασ  ςτο Ω.Δ. Θπείρου, 

βάςει τθσ Υροκαταρκτικι Αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ, θ οποία ανζρχεται ςε 1.000km2 και αφαιρείται αυτι που αφορά τα 

Λόνια. Χυνεπϊσ  τιμι βάςθσ 2014 = 939 km2. 

Ωσ ςτόχοσ τίκεται θ μείωςθ τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου 

πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2007/60/ΕΞ. Πε  τθν παραδοχι ότι βάςει των διατικζμενων ποςϊν τα ζργα προςταςίασ 

μποροφν να καλφψουν ζκταςθ περί των 250.000 ςτρ. προκφπτει τιμι ςτόχοσ 2023 = 939 km2 – 250 km2 = 700 km2. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
km2  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

 



 

 
259 

T1617 

Επιφανειακά Υδατικά Συςτιματα που επιτυγχάνουν ίςθ ι ανϊτερθ τθσ καλισ κατάςταςθ υδάτων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Υεριφζρειασ των οποίων θ κατάςταςθ των υδάτων 
χαρακτθρίηεται από καλι και άνω.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Χφμφωνα με το Χχζδιο Διαχείριςθσ Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου προςδιορίςτθκαν 106 επιφανειακά υδάτινα ςϊματα τα 
οποία ταξινομοφνται ωσ εξισ: 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 82 ποτάμια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό 
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05): 

 3, δθλαδι ποςοςτό 3,66%, βρίςκονται ςε υψθλι οικολογικι κατάςταςθ, 

 66, δθλαδι ποςοςτό 80,49%, βρίςκονται ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ / καλό οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα 

2 είναι ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα), 

 6, δθλαδι ποςοςτό 7,32% ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ / μζτριο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα 3 είναι 

ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα / τεχνθτά) και 

 7, δθλαδι ποςοςτό 8,54% ςε άγνωςτθ οικολογικι κατάςταςθ / άγνωςτο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία τα 5 είναι 

ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα / τεχνθτά). 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 4 λιμναία υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό 
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05): 

 1, δθλαδι ποςοςτό 25% βρίςκεται ςε ελλιπζσ οικολογικό δυναμικό (ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο υδάτινο ςϊμα) και 

 3, δθλαδι ποςοςτό 75% ςε άγνωςτο οικολογικό δυναμικό (ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα υδάτινα ςϊματα). 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 13 παράκτια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό 
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05): 

 7, δθλαδι ποςοςτό 53,85%, βρίςκονται ςε υψθλι οικολογικι κατάςταςθ 

 2, δθλαδι ποςοςτό 15,38% ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ / καλό οικολογικό δυναμικό (από τα οποία το 1 είναι 

ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο) και 

 4, δθλαδι ποςοςτό 30,77% ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ / μζτριο οικολογικό δυναμικό (από τα οποία το 1 είναι 

ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνο). 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ χθμικισ κατάςταςθσ, και τα 13 παράκτια υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό Διαμζριςμα 
Θπείρου (GR05) βρίςκονται ςε άγνωςτθ χθμικι κατάςταςθ (από τα οποία τα 2 είναι ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνα). 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ, από τα 7 μεταβατικά υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό 
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05): 

 1, δθλαδι ποςοςτό 14,29%, βρίςκεται ςε καλι οικολογικι κατάςταςθ, 

 4, δθλαδι ποςοςτό 57,14%, βρίςκεται ςε μζτρια οικολογικι κατάςταςθ και 

 2, δθλαδι ποςοςτό 28,57%, βρίςκεται ςε άγνωςτθ οικολογικι κατάςταςθ. 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ χθμικισ κατάςταςθσ, και τα 7 μεταβατικά υδάτινα ςϊματα ςτο Ωδατικό 
Διαμζριςμα Θπείρου (GR05) βρίςκονται ςε άγνωςτθ χθμικι κατάςταςθ.) 

Άρα ςυνολικά ςε τουλάχιςτον καλι κατάςταςθ βρίςκονται 3 + 66 + 7 + 1 = 79 υδατικά ςυςτιματα τα οποία αποτελοφν τθν τιμι 
βάςθσ 

Θ ΧΠΥΕ του Υρογράμματοσ εκτιμά ότι 15 υδάτινα ςϊματα, δθλαδι ποςοςτό 14,2% του ςυνόλου των επιφανειακϊν υδάτινων 
ςωμάτων του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου εκτιμάται ότι δεν κα επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ ζωσ το 2015, διότι θ 
οικολογικι τουσ ι/και θ χθμικι τουσ κατάςταςθ είναι κατϊτερθ τθσ καλισ και δεν είναι βζβαιο ότι τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά 
μζτρα που προτείνονται προσ εφαρμογι κατά τθν παροφςα διαχειριςτικι περίοδο κα ζχουν το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα ςε 
διάςτθμα 3 περίπου ετϊν.  

υνεπϊσ ωσ τιμι ςτόχοσ ορίηεται 106 – 15 = 91 επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα με ίςθ ι ανϊτερθ τθσ καλισ κατάςταςθ υδάτων 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

αρικμόσ επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Θ πθγι των εν λόγω ςτοιχείων κα δίνεται από τθν Δ/νςθ Ωδάτων τθσ Υεριφζρειασ ανά δφο ζτθ. Θ Δ/νςθ Ωδάτων κα αντλεί ςτοιχεία 
είτε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ, είτε απευκείασ από το Χχζδιο Διαχείριςθσ Ωδάτων του 
Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου που επικαιροποιείται κάκε 6 χρόνια (2015, 2021). 
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T1618 

Διανυκτερεφςεισ επιςκεπτϊν ςτθν Ρεριφζρεια 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται  ωσ ο ετιςιοσ αρικμόσ διανυκτερεφςεων των επιςκεπτϊν ςτθν Υεριφζρεια. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Βάςει των πιο πρόςφατων ςτοιχείων τθσ ΕΟΧΨΑΨ οι διανυκτερεφςεισ ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου για το 2013 ανιλκαν ςε 1.801.485 

(τιμι βάςθσ) 

Πεταξφ 2005-2013 οι διανυκτερεφςεισ ςτθν περιφζρεια αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ = 17,4%. 

Πεταξφ 2005-2013 οι διανυκτερεφςεισ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ = 8,3%. 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ McKinsey: «Ψουριςτικόσ Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 2021», τα επόμενα 8-10 χρόνια, ο 

τουριςμόσ κα αποτελζςει κινθτιρια δφναμθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αντιπροςωπεφοντασ πάνω από το 35% και το 38% του 

ςυνολικοφ αναπτυξιακοφ δυναμικοφ ςε όρουσ Ακακάριςτθσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ (ΑΥΑ) και απαςχόλθςθσ αντίςτοιχα. Σι διεκνείσ 

επιςκζπτεσ κα φκάςουν τα 22-24 εκατ., με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ μζςθσ δαπάνθσ ανά ταξίδι.  

Πε βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (2013) αυτό ςθμαίνει μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ των διεκνϊν τουριςτικϊν αφίξεων 

τουλάχιςτον 5%. 

Υαράλλθλα, ο Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ προβλζπει μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ των διεκνϊν τουριςτικϊν αφίξεων τθσ 

τάξθσ του 4,1% με ορίηοντα το 2020. 

Θ τάςθ για τθν Υεριφζρεια Θπείρου βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων αποτυπϊνεται ςτο επόμενο γράφθμα. 

 

Γίνεται θ παραδοχι ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ηιτθςθσ για διανυκτερεφςεισ που δθμιοφργθςε θ 

ολοκλιρωςθ τθσ Εγνατίασ Σδοφ ζχει ιδθ αποτυπωκεί. Χυνεπϊσ ο ρυκμόσ μεταβολισ κα κυμαίνεται πιο κοντά ςε αυτόν τθσ χϊρασ. 

Άρα τίκεται ωσ τιμι ςτόχοσ θ επίτευξθ μζςου ετιςιου ρυκμοφ μεταβολισ τουλάχιςτον 3%. 

Πε βάςθ αυτόν ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων εκτιμάται ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα. 

 

 Greece Ipeiros 

2005 55.264.093 753.923 

2006 57.796.551 784.257 

2007 65.420.236 936.866 

2008 65.624.563 900.065 
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 Greece Ipeiros 

2009 84.362.746 1.650.669 

2010 83.743.820 1.699.546 

2011 87.551.176 1.697.677 

2012 78.177.354 1.428.677 

2013 91.910.642 1.801.485 

2014  1.855.530 

2015  1.911.195 

2016  1.968.531 

2017  2.027.587 

2018  2.088.415 

2019  2.151.067 

2020  2.215.599 

2021  2.282.067 

2022  2.350.529 

2023  2.421.045 

 

 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ  

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ : Θ μζτρθςθ  του δείκτθ κα γίνεται ανά διετία με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ 

T1619 

Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλικουσ των προςτατευόμενων περιοχϊν που διακζτουν εργαλεία διαχείριςθσ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Βάςει τθσ ζρευνασ τθσ ΧΠΥΕ εκ του ςυνόλου των 29 περιοχϊν NATURA ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου οι 23 διακζτουν ςχζδιο 

διαχείριςθσ. Άρα τιμι βάςθσ = 23 /29 = 79% ποςοςτό. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ ςτόχουσ του «Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ για το Δίκτυο NATURA 2000 για τθν 

Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020»  του ΩΥΕΞΑ τίκεται ωσ ςτόχοσ θ κάλυψθ των περιοχϊν με ςχζδια διαχείριςθσ ςε ποςοςτό 

100% (τιμι ςτόχοσ). 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

Υοςοςτό 
ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Κα προκφπτει από τθ βάςθ δεδομζνων δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν ΩΥΕΞΑ ανά δφο ζτθ. 

 

T1620 

Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό 
μζτρθςθσ  

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τον μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 ανά ζτοσ, που 
καταγράφεται ςτον ςτακμό μζτρθςθσ των Λωαννίνων 
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψα ΑΧ10 είναι τα αιωροφμενα ςωματίδια με διάμετρο < 10 μm που διαπερνοφν το αναπνευςτικό ςφςτθμα, ςυγκεντρϊνουν ρφπουσ 

και κεωροφνται εξαιρετικά καρκινογόνα. Αποτελοφν ζναν ςθμαντικό παράγοντα υποβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και ωσ 

δείκτθσ χαρακτθρίηουν τθν ποιότθτα του.  Θ παραγωγι τουσ οφείλεται ςε φυςικοφσ (μεταφορά ςκόνθσ) ι ανκρωπογενισ - 

τοπικοφσ παράγοντεσ όπωσ οι αςτικζσ πθγζσ καφςθσ και θ ποιότθτα των καυςίμων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αςτικζσ λειτουργίεσ.  

Θ ζνταςθ τθσ παραγωγισ τουσ εξαρτάται απο τισ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ, ωςτόςο θ ςυγκζντρωςθ τουσ (και θ παραμονι τουσ 

ςτο αςτικό περιβάλλον) ςχετίηεται ςε ζναν ςυνδυαςμό από παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν το περιβάλλον και το μικροκλίμα τθσ 

πόλθσ όπωσ τθν μορφι και τθν ποιότθτα των ελεφκερων χϊρων, τθν ποιότθτα του πράςινου (ικανότθτα απορρόφθςθσ), τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ βιοκλιματικισ λογικισ ςτθν πολεοδομία (διάδρομοι αεριςμοφ) κ.α. 

Χτθν Ιπειρο υπζρβαςθ των κεςμοκετθμζνων ορίων (μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ >50 μg/m3) παρατθρείται κφρια τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ. Θ μείωςθ του αρικμοφ των θμερϊν όπου παρατθροφνται υπερβάςεισ αναμζνεται να επιτευχκεί με τθν 

ςυνεπίδραςθ διαφόρων μζτρων και μζςων πολιτικισ που ςχετίηονται πζρα από το ΥΕΥ (αναμζνεται να υπάρχει κετικι επίδραςθ 

και από δράςεισ του ΚΧ4 κφρια ςε ςχζςθ με τθν μείωςθ τθσ παραγωγισ λόγω εξοικονόμθςθσ), το ΩΠΕΥΕΦΑΑ, το Υράςινο Ψαμείο, 

το ΕΥΑΡεΞ κ.α.  Σι δράςεισ του Ειδικοφ Χτόχου αναμζνεται να επιδράςουν τόςο ςτθν μείωςθ τθσ παραγωγισ των ρφπων, όςο και 

ςτθν δυνατότθτα αυτοκακαριςμοφ - διαςποράσ και απορρόφθςθσ των ρφπων. 

Σ ςτακμόσ αναφοράσ που επιλζγεται για τθν αποτίμθςθ του δείκτθ είναι αυτόσ των Λωαννίνων, δεδομζνου ότι ςτα Λωάννινα 

κατοικεί άνω του 52% του αςτικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ και ωσ εκ τοφτου κα αποτελζςει τθν βαςικότερθ περιοχι 

παρζμβαςθσ του ΕΧ. 

Σ υπολογιςμόσ των τιμϊν του δείκτθ γίνεται μζςω των ωριαίων καταγραφϊν του Χτακμοφ Πζτρθςθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ 

τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, ο οποίοσ λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων.  Σι ωριαίεσ τιμζσ ακροίηονται και 

διαιροφνται δια του 24 προκειμζνου να προκφψει θ μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ.  Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τον αρικμό θμερϊν που 

θ τιμι αυτι ξεπερνάει το όριο των >50 μg/m3. Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου. 

Η Σιμι βάςθσ ορίηεται βάςει των τελευταίων διακζςιμων ςτοιχείων, δθλαδι το 2014 (ςθμειϊνεται ότι θ περίοδοσ μετριςεων 

1/12/2013 ζωσ 30/11/2014 προκειμζνου να καλφπτεται θμερολογιακά ζνα ολόκλθρο ζτοσ, τα εν λόγω ςτοιχεία είναι προςωρινά) = 

33 θμζρεσ 

Η τιμι ςτόχοσ 2023 προςδιορίηεται βάςει των ςτόχων τθσ Σδθγίασ 2008/50/ΕΞ για τθν ποιότθτα του αζρα και τθσ προγενζςτερθσ 

ΞΩΑ 3277/209. = 35 θμζρεσ 

Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ωσ μζγιςτθ επικυμοφμενθ τιμι.  Ψο ότι θ τιμι ςτόχοσ δθλϊνεται μεγαλφτερθ από τθν τιμι βάςθσ 
(ενϊ επί τθσ ουςίασ ο ΕΧ προςδοκά τθν μείωςθ τθσ ρφπανςθσ) οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι τάςεισ για τθν περιοχι των Λωαννίνων 
όπωσ ζχουν τεκμθριωκεί από πρόςφατεσ ερευνθτικζσ και επιςτθμονικζσ εκκζςεισ δείχνουν μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ 
ςυγκζντρωςθσ των ΑΧ10 πράγμα που ςθμαίνει ότι χωρίσ τθν λιψθ μζτρων το όριο των 35 θμερϊν κα ξεπεραςτεί άμεςα.  Θ 
κεϊρθςθ αυτι πικανότατα κα επιβεβαιωκεί και με τθν οριςτικοποίθςθ των ςτοιχείων μζτρθςθσ για το 2014. Χτόχοσ ςυνεπϊσ τθσ 
πολιτικισ για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αποτελεί θ ανακοπι αυτισ τθσ τάςθσ ςε επίπεδα τζτοια, ϊςτε να είναι "ανεκτά", να 
εξαςφαλίηεται θ δθμόςια υγεία και να μθν επθρεάηεται το επίπεδο διαβίωςθσ. 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Θμζρεσ 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Για τθν μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιθκεί ζρευνα πεδίου για τθν ςυλλογι ςτοιχείων των ωριαίων 

καταγραφϊν του Χτακμοφ Πζτρθςθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ των Λωαννίνων. 

 

T1622 

Μείωςθ χρονοαπόςταςθσ ςτθν Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «μείωςθ χρονοαπόςταςθσ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ μετριζται ςε λεπτά τθσ ϊρασ  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Ωπολογίηεται ωσ θ διαφορά τθσ διάρκειασ μετακίνθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ από τθ διάρκεια 
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μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ. Σ δείκτθσ κα υπολογιςτεί επί των τμθμάτων του καταςκευαςμζνου 
/ αναβακμιςμζνου οδικοφ δικτφου ςτθν Ε.Σ. Ξαλπακίου - Ξακαβιάσ.   

Ωφιςτάμενο τμιμα: 

Θ Ε.Σ. Ξαλπακίου – Ξακαβιάσ ζχει βελτιωκεί ςτο παρελκόν με εξαίρεςθ το προσ καταςκευι τμιμα μικουσ 4χλμ. 

Θ λειτουργικι ταχφτθτα τθσ οδοφ εκτιμάται ςε 80χλμ/ϊρα ςτο βελτιωμζνο τμιμα ςυνολικοφ μικουσ 20 χλμ και 50 χλμ/ϊρα ςτο μθ 

βελτιωμζνο τμιμα μικουσ 4χλμ.  

Σ ςθμερινόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ είναι: 

 tα = S1 / V1 + S2 / V2  = 20/80 + 4/50 = 0,25 + 0,08 = 0,33 ϊρεσ ι 20 λεπτά περίπου (τιμι βάςθσ) 

Βελτιωμζνο τμιμα: 

Πετά τθν καταςκευι του ζργου θ εκνικι οδόσ μικουσ 24χλμ κα ζχει ενιαία λειτουργικι ταχφτθτα 80 χλμ/ϊρα. 

 tβ = Sβ / Vβ = 24/80 = 0,30 ϊρεσ ι 18 λεπτά  (τιμι ςτόχοσ) 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Οεπτά 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Υθγζσ εκτίμθςθσ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  

ενταγμζνων ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου. 

 

T1623 

Χρονοαπόςταςθ (Λόνια Οδόσ με Ρεριοχι Τηουμζρκων) 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ «μείωςθ χρονοαπόςταςθσ» μεταξφ ενόσ ςθμείου αφετθρίασ και ενόσ ςθμείου προοριςμοφ μετριζται ςε λεπτά τθσ ϊρασ  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Ωπολογίηεται ωσ θ διαφορά τθσ διάρκειασ μετακίνθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ από τθ διάρκεια 
μετακίνθςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ.  

 

Σ δείκτθσ κα υπολογιςτεί επί των τμθμάτων του καταςκευαςμζνου / αναβακμιςμζνου οδικοφ δικτφου που ςυνδζει τθν Λόνια Σδόσ 
με τθν περιοχι Ψηουμζρκων.   

Πζςω τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ προβλζπεται να υλοποιθκοφν περίπου 4 ζργα μεταφορϊν. Ψο πιο αντιπροςωπευτικό όςον 

αφορά τθ μείωςθ χρονοαπόςταςθσ και ταυτόχρονα ζργο υψθλισ προτεραιότθτασ για τθν Ιπειρο είναι θ ςφνδεςθ τθσ Λόνιασ Οδοφ 

με τθν περιοχι Τηουμζρκων. Ψο ζργο ςυμβάλλει κατά το μζγιςτο ςτο δείκτθ εκροϊν, τόςο από άποψθ Υ/Ω όςο και από άποψθ 

μικουσ και αποτελεί τθ ςφνδεςθ του Α/Ξ Ψερόβου τθσ Λόνιασ Σδοφ με τθ 2
θ
 Επαρχιακι οδό Λωαννίνων – Υραμάντων μετά το 

Ξαλζντηι και πλθςίον του οικιςμοφ Υθγάδια, μικουσ 10χλμ. 

Θ ςθμερινι ςφνδεςθ του οικιςμοφ Ψερόβου με τθ 2
θ
 επαρχιακι οδό ζχει ςυνολικό μικοσ 39 χλμ περίπου και πραγματοποιείται: 

 α) μζςω τθσ Ε.Σ Λωαννίνων Άρτασ για μικοσ 17 χλμ περίπου (κόμβοσ Επιςκοπικοφ) με εκτιμϊμενθ λειτουργικι ταχφτθτα 

80 χλμ/ϊρα και  

 β) μζςω τθσ 2
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Λωαννίνων – Υραμάντων για μικοσ 22 χλμ περίπου με εκτιμϊμενθ λειτουργικι 

ταχφτθτα 40χλμ/ϊρα. 

Σ ςθμερινόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ είναι: 

 tα = S1 / V1 + S2 / V2  = 17/80 + 22/40 = 0,21 + 0,55 = 0,76 ϊρεσ ι 46 λεπτά περίπου (τιμι βάςθσ). 

Βελτιωμζνο τμιμα: 
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Πετά τθν καταςκευι του ζργου θ αντίςτοιχθ ςφνδεςθ κα πραγματοποιείται με οδό μικουσ 10 χλμ και λειτουργικι ταχφτθτα 

80χλμ/ϊρα. 

 tβ = Sβ / Vβ = 10/80 = 0,12 ϊρεσ ι 7 λεπτά περίπου (τιμι ςτόχου). 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Οεπτά 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου. 

 

 

T1624 

Επικινδυνότθτα Οδικοφ Δικτφου (τροχαία ατυχιματα με ςωματικζσ βλάβεσ/ ζτοσ) 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετρά τροχαία ατυχιματα με ςοβαρζσ ςωματικζσ βλάβεσ.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θπείρου το 2013 καταγράφθκαν τα εξισ ατυχιματα: ελαφρφσ 

τραυματιςμόσ 62, ςοβαρόσ τραυματιςμόσ 37, κανατθφόρα 29.  

Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ =   125 ατυχιματα. 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 βάςει των ιςτορικϊν ςτοιχείων ανά ζτοσ εκτιμάται ότι οι ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ κα 

ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ των ατυχθμάτων με ετιςιο ρυκμό μεταβολισ μεγαλφτερου του ιςτορικοφ μ.ο. (= 1,1%) και ακροιςτικά 

κατά 28%. 

2009: 134 

2010: 151 

2011: 147 

2012: 125 

2013: 128 

Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = 128/1,28 = 100 ατυχιματα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ατυχθμάτων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ λαμβάνεται κάκε ζτοσ από τα ςτοιχεία που τθρεί θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Θπείρου. 

 

 

T1629 

Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ και ςτζγαςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τον  πλθκυςμό που κα ωφελείται από τισ υποδομζσ που κα δθμιουργθκοφν και κα  παρζχουν  κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ φροντίδασ και ςτζγαςθσ ςτθν Υεριφζρεια ςε ετιςια βάςθ για το διάςτθμα λειτουργίασ αυτϊν. 
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Χτθ βάςθ ερωτθματολογίων (ΕΩΧΕΞΨ - ΦΨΩΧΕΛΑ) προςδιορίςτθκε θ τιμι βάςθσ από οποφ προκφπτει ότι ο μζςοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων είναι 66 ανά δομι. Σι ςχετικζσ δομζσ ςτθν Υεριφζρεια ανζρχονται ςτισ 233. 

Άρα τιμι βάςθσ 2013 = 66 * 233 = 15.379 άτομα 

Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 γίνεται θ παραδοχι ότι μζςω των παρεμβάςεων θ πρόςκετθ δυναμικότθτα των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ και ςτζγαςθσ που ενιςχφονται κα ανζλκει ςε 89 άτομα.  

Επίςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι οι υπθρεςίεσ κα λειτουργοφν για 6 ζτθ μζχρι το 2023. 

Ξατά ςυνζπεια τιμι ςτόχοσ 2023 = 89 ωφελοφμενοι * 6 ζτθ + 15.379= 15.913 άτομα 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ανά διετία από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου. 

 

T1630 

Ρλθκυςμόσ ΟΜΑ με επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τον πλθκυςμό των ΦΣΠΑ που κα ζχει επαρκείσ  ςυνκικεσ ςτζγαςθσ  μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Πε βάςθ τα ερωτθματολόγια του ΕΞΨ που διακινικθκαν από τθν ΕΔΑ Θπείρου προσ τουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ, εκτιμάται ότι 

από τον πλθκυςμό των 1.800 ατόμων Φομά, το 50% ζχει επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ. 

Άρα τιμι βάςθσ 2014 = 1.800 * 0,5 = 900 άτομα 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 εκτιμάται ότι το 80% του πλθκυςμοφ κα αποκτιςει επαρκείσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ. 

Ξατά ςυνζπεια τιμι ςτόχοσ 2023 = 1.800 * 0,8 = 1.440 άτομα 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

διετισ 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ανά διετία από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020 και με ζρευνα πεδίου ςε ςυνεργαςία με τουσ ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ. 

 

T1631 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ θλικίασ 18-24 ετϊν που ζχει ολοκλθρϊςει μόνο τον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Αφορά ποςοςτό πλθκυςμοφ θλικίασ 18-24 ετϊν που ζχει ολοκλθρϊςει μόνο τον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και που δεν βρίςκεται ςε ςπουδζσ ι κατάρτιςθ, ςε εκνικό επίπεδο. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα πλζον πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2013 = 10,6%. 

Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 τίκεται βάςει του εκνικοφ ςτόχου τθσ ςτρατθγικισ Ε2020 = 9,7%. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
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Υοςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα λαμβάνεται κάκε ζτοσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ. 

 

T1635 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τα μειονεκτοφντα άτομα που κα ςυμμετάςχουν ςτισ Ειδικζσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τουσ ωφελοφμενουσ των 7 ΑΧ ΨΣΥΕΞΣ ΘΥΕΛΦΣΩ (ςτοιχεία ΕΩΞΕΞΣ) επί το ποςοςτό ατόμων που 

ενεργοποιικθκε ζξι μινεσ μετά  (ςτοιχεία Ωπουργείου Εργαςίασ ςτο ςφνολο των περιφερειϊν) = 660  * 14% = 92 ςυμμετζχοντεσ. 

Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ 14% των ςυμμετεχόντων  κα ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ, 

εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.  Χτθν τιμι ςτόχο ςυμπεριλαμβάνονται και οι 92 ςυμμετζχοντεσ τθσ τιμισ 

βάςθσ. 

Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = 92 + 375* 14% = 92 + 53 = 145 ςυμμετζχοντεσ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 

 

T1639 

Συμμετζχοντεσ άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει των αρικμό των ςυμμετεχόντων υψθλϊν προςόντων ςε κζςεισ εργαςίασ ςε τομείσ τθσ RIS3 τθσ Θπείρου. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ είναι 0 κακϊσ αφορά νζα δράςθ που ςυνδζεται με τουσ τομείσ τθσ RIS3 τθσ Θπείρου για τθν οποία δεν υπάρχουν 

ςτοιχεία φυςικισ υλοποίθςθσ προθγοφμενων παρεμβάςεων.  

Θ τιμι ςτόχοσ 2023 προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι 2 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ υψθλϊν προςόντων κα κατζχουν κζςθ 

εργαςίασ μετά τθν ςυμμετοχι τουσ ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ = 167 * 0,2 = 33 ςυμμετζχοντεσ 

Εφόςον επιλζγεται ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν ςυνδζεται με ειδικό δείκτθ αποτελζςματοσ.  

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 
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T1640 

Υποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ που ςυνεχίηουν να εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςτο περιβάλλον τθσ RIS3 ζνα ζτοσ μετά 
τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τισ επιχειριςεισ που κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςτο περιβάλλον τθσ RIS3 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τισ ενταγμζνεσ (με π/υ ζνταξθσ 1.376.000€) επιχειριςεισ (νομικά πρόςωπα Α.Ε, ΕΥΕ, ΕΕ, ΣΕ - πλθν 

ατομικϊν επιχειριςεων) τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου ςτο πρόγραμμα Διαρκρωτικι Υροςαρμογι Εργαηομζνων και Επιχειριςεων 

εντόσ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ, που απαςχολοφν από 1 -49 εργαηόμενουσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007 – 2013»  και ανζρχονται ςε 103.  

Θ τιμι ςτόχοσ 2023 προκφπτει με τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι 7 ςτισ 10 επιχειριςεισ κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν δράςεισ 

προςαρμογισ. Θ τιμι ςτόχοσ είναι ςωρευτικι ςε αντιςτοιχία με τθν τιμι βάςθσ = 103 + 51*0,7 = 139 επιχειριςεισ. 

Ξακϊσ δεν υπάρχει κοινόσ δείκτθσ αποτελεςμάτων που να αφορά επιχειριςεισ, δθμιουργείται ειδικόσ δείκτθσ, ο οποίοσ αφορά τισ 

υποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ επιχειριςεων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 

 

T1641 

Καλυψθ του πλθκυςμοφ με αναπθρία που λαμβάνουν υπθρεςίεσ υποςτθριξθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
O δείκτθσ μετράει το ςφνολο των δυνθτικά ωφελοφμενων ΑμεΑ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προζκυψε από τουσ ωφελοφμενουσ ΑΠΕΑ των ΞΔΑΥ και Δομϊν Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και ΑμεΑ (ςτοιχεία 

ΕΩΧΕΞΨ για τθν περίοδο 2013-2014) προσ τον ςυνολικό πλθκυςμό ΑΠΕΑ (ερωτθματολόγια με τουσ Διμουσ τθσ Θπείρου). 

Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ = 245 / 4.139 = 5,9% 

Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν πρόςκετθ κάλυψθ που αναμζνεται βάςει των εκροϊν των παρεμβάςεων του Ειδικοφ Χτόχου. 

Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = (530 + 245) / 4.139 = 18,7%. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 

 

T1642 

Υοςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
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Σ δείκτθσ μετράει το ποςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που 

διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο ποςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health safety net, όπωσ αυτό προκφπτει από το action plan είναι 22%. 

Θ τιμι ςτόχοσ αποτελεί εκτίμθςθ του Ωπ. Ωγείασ και προκφπτει από τουσ πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety 

Net προσ τον ςυνολικό αρικμό των ατόμων τθσ Υεριφζρειασ που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν 

αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Ψα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ). Σ αρικμόσ 

των αναςφάλιςτων πολιτϊν ανά Υεριφζρεια κα πρζπει να υπολογιςτεί από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ ΑΕ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Ωγείασ. 

 

T1643 

Κάλυψθ του πλθκυςμοφ των ευπακϊν ομάδων που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τον πλθκυςμό των ευπακϊν ομάδων που κα λάβουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται από τουσ ωφελοφμενουσ κοινωνικϊν δομϊν (ςτοιχεία ερωτθματολογίων ΕΩΧΕΞΨ προσ τον πλθκυςμό 

τθσ ομάδασ ςτόχου ςε κίνδυνο φτϊχειασ (ερωτθματολόγια Υεριφζρειασ ςτουσ Διμουσ). 

Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ 2013 = 10.837 / 62.525 = 17,3% 

Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τθν πρόςκετθ κάλυψθ που αναμζνεται βάςει των εκροϊν των παρεμβάςεων του Ειδικοφ Χτόχου. 

Χυνεπϊσ τιμι ςτόχοσ 2023 = (10.837 + 1.472) / 62.525 = 19,7%. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 

 

T1644 

Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που κα ιδρυκοφν. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει βάςει των ςτοιχείων 2013 τθσ ΕΩΧΕΞΨ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ιδθ ςτθν 

Υεριφζρεια = 5 επιχειριςεισ. 

Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει από τισ πρόςκετεσ επιχειριςεισ που αναμζνονται βάςει του δείκτθ εκροϊν Ψ1637 με τθν παραδοχι ότι 
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από το 80% των επιχειρθματικϊν ςχεδίων κα ιδρυκοφν κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 

Άρα τιμι ςτόχου 2023 = 5 + 20 * 80% = 5 +16 = 21 επιχειριςεισ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ επιχειριςεων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα γίνεται ανά ζτοσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων 

ζργων του ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020, με ςτοιχεία που κα ςυλλζγει από τουσ φορείσ. 

 

T1649 

ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΚΑΛ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΓΕΛΑΣ (ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑ, ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑ ΚΑΛ ΤΛΤΟΒΑΚΜΛΑ) 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςε όλεσ τισ μονάδεσ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ (πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια),  από ςτοιχεία του ESYnet.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet για το 2013 και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ,    ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξεντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ 

μετράται ςε τακτικι βάςθ από το ΕΩΧΡΕΨ και κα διατίκεται εφαρμογι BI.  Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι 

άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο 

αρμόδιο τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1. 

Χυνεπϊσ τιμι βάςθσ = 951.311 επιςκζψεισ. 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου 2023 γίνεται εκτίμθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία τθσ ΕΨΩΞΑ,  για αφξθςθ τθσ 

πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασςε ποςοςτό 6% = 951.311 * 1,06 = 1.008.390 επιςκζψεισ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ επιςκζψεων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: 

Υθγι μζτρθςθσ του δείκτθ είναι το ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ. Σ δείκτθσ μετράται ςε ετιςια βάςθ.   

 

T1655 

Ροςοςτό καταναλωτϊν που εξυπθρετοφνται από ευφυείσ μετρθτζσ  

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αφορά ςτο ποςοςτό των καταναλωτϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ που ζχουν αντικαταςτιςει τα υφιςτάμενα 

ςυςτιματα μζτρθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ.  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ αφοροφν ςτο εκνικό επίπεδο, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Υ. του ΥΕΥ ςυμβάλει ςτον εκνικό ςτόχο και 

τθν εκνικι πολιτικι, και προκφπτουν βάςει τθσ ΩΑ Δ5/ΘΟ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΞ Β 297/13.2.2013)) με πθγι μζτρθςθ τον 

ΔΕΔΔΘΕ. 

ΆΦΑ ΣΙΜΗ ΒΑΗ (2013) = 0% ΞΑΛ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ 2023= 80% 
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ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Υοςοςτό 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται ετιςια με βάςθ τθν απόφαςθ Ωφυπουργοφ ΥΕΞΑ ςτο ΦΕΞ Βϋ 297/13.2.2013 

«ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΩΦΩΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΧΨΣ ΕΔΔΘΕ» δια τθσ οποίασ εγκρίκθκε από τον Ωφυπουργό ΥΕΞΑ θ ευρείασ 

κλίμακασ ςταδιακι αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο 

Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ) με αντίςτοιχα ευφυι ςυςτιματα μζτρθςθσ. 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  

T1601 

Αρικμόσ φορζων που ενιςχφονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ο αρικμόσ φορζων ζρευνασ που κα ενιςχυκοφν για τθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάπτυξθ αριςτείασ μζςα από τθν 

υποςτιριξθ τθσ δικτφωςθσ ερευνθτικϊν φορζων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
To Πζςο Ποναδιαίο Ξόςτοσ προκφπτει από ζργα Ε&Ψ 2007-2013 ςτθν Υερ. Θπείρου = 250.000€ 

Εκτιμάται ότι με τθν ενίςχυςθ 1εκ. € τθσ Δράςθσ 1.1.1.1 «Δράςεισ ενίςχυςθσ φορζων για τθν ανάπτυξθ αριςτείασ μζςα από  τθν 

υποςτιριξθ τθσ δικτφωςθσ ερευνθτικϊν φορζων», κα ενιςχυκοφν 4 φορείσ. (τιμι ςτόχοσ) 

Σι δυνθτικοί φορείσ ενδεικτικά είναι το Λ.Ψ.Ε., το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων, ο ΕΟΞΕ Υαν. Λων. , ο ΕΟΑΞ ΨΕΛ Θπείρου, ΕΚΛΑΓΕ, 

Πετςόβειο και το ΕΨΕ ΥΘ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ φορζων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1602 

clusters επιχειριςεων - ερευνθτικϊν φορζων ςτθν περιφζρεια 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ο αρικμόσ ςυςτάδων και ςυνεργαςιϊν μεταξφ του ερευνθτικοφ τομζα και των επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα ενιςχυκεί 1 φορζασ. (τιμι ςτόχοσ) 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ φορζων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 



 

 
271 

T1603 

Εφαρμογζσ για τθ διαχείριςθ δικτφων και υποδομϊν 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των εφαρμογϊν ΨΥΕ που αναπτυχκοφν και κα αφοροφν τθν διαχείριςθ δικτφων και υποδομϊν. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ αντίςτοιχων ζργων (διαχείριςθσ ςυλλογισ απορριμάτων, εξοικονόμθςθσ νεροφ) Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ 2007-

2013 εκτιμάται ςε 200.000. 

Άρα για 2.5000.000€ ΔΔ ςτθ Δράςθ 2.3.1.1 «Ανάπτυξθ και χριςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ 

Σ.Ψ.Α.» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.500.000/200.000 = 12 εφαρμογζσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ εφαρμογϊν 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1612 

Νζα ςχζδια ρυκμιςτικοφ/ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των ςχεδίων ρυκμιςτικοφ ι χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ που κα υλοποιθκοφν 

Χφμφωνα με τθν Πελζτθσ Αξιολόγθςθσ και Ανακεϊρθςθ του ΥΥΧΧΑΑ τθσ Υεριφζρειασ προτεραιότθτα δίνεται ςτθν κάλυψθ με 

ρυκμιςτικά/χωροταξικά ςχζδια ςτουσ Ξαποδιςτριακοφσ διμουσ του παρακτίου χϊρου, του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου Λωαννίνων, 

κακϊσ και τα μεγαλφτερα οικιςτικά κζντρα 1ου , 2ου, 3ου ζωσ και 4ου ενιςχυμζνου επιπζδου. 

Βάςει ςτοιχείων τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2007-2013 το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ μελζτθσ ρυκμιςτικϊν και χωροταξικϊν 

ςχεδίων = 200.000€  (αφορά Ξαποδιςτριακοφσ Διμουσ, νυν Δθμοτικζσ Ενότθτεσ) 

Άρα για 1.557.271€ Δ.Δ. τθσ Δράςθσ 6.5.1.1 «Εκπόνθςθ χωροταξικϊν μελετϊν» τιμι ςτόχοσ= 1.557.271€ / 200.000€ = 8 μελζτεσ 

για νζα ςχζδια. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ςχεδίων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1621 

Ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σι ενζργειεσ οδικισ αςφάλειασ αφοροφν τον αρικμό των κυρίωσ παρεμβάςεων βελτίωςθσ οδικισ αςφάλειασ ςτο υφιςτάμενο 

οδικό δίκτυο.  

Ψο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν διακζςιμθ πλθροφορία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 2007-2013 = 800.000€ / 

ενζργεια. Επιπλζον εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί τουλάχιςτον 1 ενζργεια ςε κάκε μια από τισ 4 Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ. 
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Άρα για 5.000.000€ Δ.Δ. μζςω τθσ Δράςθσ 7.2.2.1 «Επενδφςεισ ςτθ βελτίωςθ των  ςυνκθκϊν αςφάλειασ ςτο επαρχιακό και εκνικό 

οδικό δίκτυο» =  5.000.000€ / 800.000€ = 6 ενζργειεσ ωσ τιμι ςτόχοσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ενεργειϊν 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1626 

Μονάδεσ υγείασ που βελτιϊνονται 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των μονάδων υγείασ (Υρωτοβάκμιασ , Δευτεροβάκμιασ και Ψριτοβάκμιασ) ςτισ οποίεσ κα γίνουν 
παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ. 
 
Εκτιμάται ότι κα γίνουν  παρεμβάςεισ  βελτίωςθσ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ ςε 5 μονάδεσ υγείασ (τιμι ςτόχοσ) 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ μονάδων υγείασ 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1627 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν φροντίδασ που ενιςχφονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ  θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ φροντίδασ που κα δθμιουργθκοφν ι κα ενιςχυκοφν. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν διακζςιμθ πλθροφορία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων ζργων ςτθ ΥΥ 2007-2015 (κατθγ. 

παρεμβ:77 και 79) = 53.167€/άτομο. 

Άρα για  4.715.340€ Δ.Δ. μζςω τθσ Δράςθσ 9.1.2.1.»Ξοινωνικζσ υποδομζσ πρόνοιασ, φροντίδασ και ςτζγαςθ» προκφπτει τιμι 

ςτόχοσ = 4.715.340€ / 53.167€ = 89 άτομα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1628 

Ρλθκυςμόσ ΟΜΑ με βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο πλθκυςμόσ ΦΣΠΑ που κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςισ του μζςω των παρεμβάςεων.  
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ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Σ πλθκυςμόσ Φομά ςτθν Υεριφζρεια υπολογίηεται ςε 1.800 άτομα. Εξ αυτϊν το 25% ηει ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ. Ψο 1.000.000€ 

ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.2.1.1.»Ωποδομζσ για περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ» αναμζνεται να κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ που  

ςτοχεφουν αυτιν τθν υπο-ομάδα, άρα τιμι ςτόχου = 1.800*0,25 = 450 άτομα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

εξαμθνιαία 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1632 

Συμμετζχοντεσ άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ISCED 5 
ζωσ 8) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ αφορά τον αρικμό των ανζργων, που ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και προωκοφνται 

για απαςχόλθςθ ςε επιχειριςεισ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από το πρόγραμμα Υρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 2.200 

ανζργων πτυχιοφχων ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα, ζωσ 35 ετϊν του ΣΑΕΔ ςτθν 

ΥΥ 2007-2013 = 15.000€ / ωφελοφμενο. 

Άρα για 2.500.000€ ΔΔ ςτθ Δράςθ 8.1.1.1 «Υρογράμματα απαςχόλθςθσ ανζργων με υψθλά τυπικά προςόντα ςε επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ αιχμισ για τθν περιφερειακι οικονομία» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.500.000 / 15.000 = 167 

ςυμμετζχοντεσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1633 

Συμμετζχοντεσ ςε μειονεκτικι κζςθ (όπωσ μακροχρόνια άνεργοι, άνεργεσ γυναίκεσ, αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, άτομα 
με εξαρτϊμενα μζλθ κλπ.) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ μετράει τουσ ωφελοφμενουσ από δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ, voucher, κακϊσ και τουσ 
ωφελοφμενουσ από υπθρεςίεσ Ξοινωνικισ φροντίδασ και φιλοξενίασ τζκνων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Γίνεται θ παραδοχι ότι 4.500.000€ ΔΔ  κα κατευκυνκοφν ςε παρεμβάςεισ Σλοκλθρωμζνθσ δζςμθσ δράςεων επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ- επιμόρφωςθσ, mentoring, τφπου «κοινωνικοφ voucher» Ευπακϊν Σμάδων για τθν αναβάκμιςθ προςόντων και 
δεξιοτιτων τουσ», με μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που δίνεται από ΕΩΧΕΞΨ  = 3.800€ / ςυμμετζχοντα. 

Επιπλζον γίνεται παραδοχι ότι 9.500.000€ ΔΔ κα κατευκυνκοφν ςε παρεμβάςεισ υπθρεςιϊν Ξοινωνικισ φροντίδασ και φιλοξενίασ 
τζκνων (όπωσ  βρεφονθπιακοί και ΞΔΑΥ). Βάςει τθσ Δράςθσ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ τθσ ΥΥ 2007-
2013 το κόςτοσ ανά νιπιο 2,5ετϊν-δθμοτικοφ είναι τουλάχιςτον 2.800€ και για βρζφθ 3.400€. Για τον υπολογιςμό του δείκτθ 
εκροϊν επιλζγεται μζςο μοναδιαίο κόςτοσ =  3.000€ / ςυμμετζχοντα. 
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Άρα υπολογίηεται τιμι ςτόχοσ = 4.500.000€ / 3.800€ + 9.500.000€ / 3.000€ = 1.184 + 3.167 = 4.351 ςυμμετζχοντεσ 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1634 

Συμμετζχοντεσ ςε μειονεκτικι κζςθ (ΟΜΑ Ι αιτοφντεσ άςυλο Ι αςυνόδευτοι ανιλικοι) 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 

Σ δείκτθσ υπολογίηει τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ςε παρεμβάςεισ τφπου Ανοικτϊν Ξζντρων  

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 

Γίνεται θ παραδοχι μζςου μοναδιαίου κόςτουσ
1
 για παρεμβάςεισ τφπου Ανοικτϊν Ξζντρων, κζντρων κοινότθτασ, υποςτιριξθσ 

ζνταξθσ ΦΣΠΑ = 3.800€ / ωφελοφμενο. 

Άρα για 1.387.974€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.2.1.1. «Ωποςτιριξθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων για τθν κοινωνικοοικονομικι τουσ 

ενςωμάτωςθ» προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 1.387.974 / 3.800 = 365 ςυμμετζχοντεσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1636 

πλθκυςμόσ ευπακϊν ομάδων που καλφπτεται από υπθρεςίεσ πρόνοιασ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ υπολογίηει τον πλθκυςμό (αρικμό ςυμμετεχόντων) που ωφελείται από υπθρεςίεσ κοινισ ωφελείασ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται μζςο μοναδιαίο ετιςιο κόςτοσ = 5718€  ωφελοφμενο. H εκτίμθςθ βαςίςτθκε ςτα ςτοιχεία των ερωτθματολογίων του 

ΕΞΨ, που διακινικθκαν ςτουσ Διμουσ από τθν ΕΔΑ, και ςε ςτοιχεία τθσ ΕΩΧΕΞΨ για αντίςτοιχεσ δράςεισ που υλοποιικθκαν τθν 

τρζχουςα προγραμματικι περίοδο.  

Άρα για 8.419.313 € ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.4.2.1 «Υαροχι υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ ςε ευπακείσ  ομάδεσ» θ τιμι βάςθσ = 8.419.313 

€ / 5.718€ = 1.472 άτομα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
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ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1637 

Επιχειρθματικά ςχζδια κοινωνικϊν επιχειριςεων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ μετράει τα επιχειρθματικά ςχζδια κοινωνικϊν επιχειριςεων. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΑΕΔ τθσ ΥΥ 2007-2013 που 

κυμαίνεται από 10.000€(άνεργοι)-24.000€ (ΡΕΕ)/άτομο-επιχείρθςθ. 

Βάςει αυτϊν επιλζγεται μζςο μοναδιαίο κόςτοσ = 20.000€ / επιχείρθςθ. 

Εκτιμάται ότι το 30% του 1.400.000€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.5.1.1. «Ανάπυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ ςε Υεριφερειακό επίπεδο» κα κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειριςεων κοινωνικισ 

οικονομίασ.  

Άρα τιμι ςτόχοσ = 1.400.000 * 30% / 20.000 = 20 ςχζδια. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ςχεδίων 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

T1638 

Συμμετζχοντεσ που ωφελοφνται από ςυμβουλευτικι, κατάρτιςθ, Mentoring για τθν ίδρυςθ κοινωνικϊν επιχειριςεων 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ υπολογίηει τα φυςικά πρόςωπα/μζλθ που κα ςυμμετάςχουν ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ ΞΣΛΧΥΕ και ΞΣΛΡΧΕΥ. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από τθν πρόςκλθςθ για τουσ Υεριφερειακοφσ Πθχανιςμοφσ Χτιριξθσ τθσ Ξοινωνικισ 

Επιχειρθματικότθτα τθσ ΥΥ 2007-2013 = 3.000€/ωφελοφμενο. 

Βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου των ΞΣΛΡΧΕΥ απαιτοφνται τουλάχιςτον 5 μζλθ για τθν ίδρυςθ ΞΣΛΡΧΕΥ φροντίδασ ι παραγωγικοφ 

ςκοποφ και 7 για ζνταξθσ. 

Γίνεται θ παραδοχι 7 μελϊν ανά κοινωνικι επιχείρθςθ. 

Εκτιμάται ότι το 45% του 1.400.000€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.5.1.1. «Ανάπυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ ςε Υεριφερειακό επίπεδο» κα κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ υποςτιριξθσ ατόμων για τθν ανάπτυξθ 

επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ και κατάρτιςθσ ςτελεχϊν κοινωνικϊν επιχειριςεων. 

Άρα τιμι ςτόχοσ = 1.400.000 * 45% / 3.000 = 210 ςυμμετζχοντεσ. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 

ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 



 

 
276 

 

T1645 

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν για τθν οργάνωςθ 
τθσ διαχείριςθσ  των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ. 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 2 υποςτθρικτικά εργαλεία  τθσ διαχείριςθσ (τιμι ςτόχοσ) 
 
Ψα ανωτζρω κα αφοροφν ανάγκεσ πζραν  εκείνων που καλφπτονται από το ΕΥ Ψεχνικι βοικεια. 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ εργαλείων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1646 

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςθσ  που κα υλοποιθκοφν για τθν Δθμοςιότθτα και Υροβολι 
των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί  1 Επικοινωνιακό χζδιο Δράςθσ (τιμι ςτόχοσ) 
 
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1647 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Πελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν και αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν για τθν 
υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ  των δράςεων ΕΞΨ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν  5 Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ (τιμι ςτόχοσ) 
 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ςχεδίων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1648 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
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Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Ψελικϊν Δικαιοφχων  των δράςεων ΕΞΨ του προγράμματοσ  που κα υποςτθριχκοφν  για τθν 
ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ  
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υποςτθριχκοφν  5 Δικαιοφχοι  (τιμι ςτόχοσ) 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ δικαιοφχων 

 
ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1650 

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των υποςτθρικτικϊν εργαλείων που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν για τθν οργάνωςθ 
τθσ διαχείριςθσ των δράςεων ΕΨΥΑ  του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν 3 υποςτθρικτικά εργαλεία  τθσ διαχείριςθσ (τιμι ςτόχοσ) 
 
Ψα ανωτζρω κα αφοροφν ανάγκεσ πζραν  εκείνων που καλφπτονται από το ΕΥ Ψεχνικι βοικεια. 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ εργαλείων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1651 

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςθσ  που κα υλοποιθκοφν για τθν Δθμοςιότθτα και Υροβολι  
των δράςεων ΕΨΥΑ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκεί  1 Επικοινωνιακό χζδιο Δράςθσ (τιμι ςτόχοσ) 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ ςχεδίων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1652 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
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Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Πελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν και αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν για τθν 
υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ  των δράςεων ΕΨΥΑ  του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, τθσ Υεριφζρειασ 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υλοποιθκοφν  12 Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ (τιμι ςτόχοσ) 
 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ μελετϊν 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1653 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ  των Ψελικϊν Δικαιοφχων των δράςεων ΕΨΥΑ του προγράμματοσ  που κα υποςτθριχκοφν  για τθν 
ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ τουσ επάρκειασ  
 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Εκτιμάται ότι κα υποςτθριχκοφν  4 Δικαιοφχοι  (τιμι ςτόχοσ) 
 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Αρικμόσ δικαιοφχων 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 
 

 

T1654 

Ρολίτεσ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net. 

ΣΦΛΧΠΣΧ: 
Σ δείκτθσ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των ωφελουμζνων των δράςεων του Health Safety Net. 

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ: 
Ψο μζςο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από ςτοιχεία του ΩΥ. Ωγείασ από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι δράςεων Αγωγισ Υροαγωγισ 

Ωγείασ (ςφμφωνα με τα ολοκλθρωμζνα ζργα ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013) = 350€ / άτομο. 

Άρα για 6.739.148€ ΔΔ τθσ Δράςθσ 9.4.1.1 «Ανάπτυξθ δικτφου προςταςίασ τθσ υγείασ των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ» θ τιμι βάςθσ 

= 6.739.148€ / 350€ = 19.255 άτομα. 

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ 
Άτομα 

ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ ΕΞΚΕΧΕΩΡ:   

ετιςια 

ΥΘΓΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΘΧ: Θ τιμι ςτόχοσ κα υπολογίηεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τθν υλοποίθςθ των  ενταγμζνων ζργων του 
ΕΥ Υεριφζρειασ Θπείρου 2014-2020. 

 

ΡΕΡ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ  

Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ ΕΤΡΑ  
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Τ1401 

Ερευνθτικοί Τομείσ & Κλάδοι που αναπτφςςονται ςτθν Ρεριφζρεια  

Σ δείκτθσ προςδιορίηει τουσ Ερευνθτικοφσ Ψομείσ & Ξλάδουσ ςτουσ οποίουσ διακρίνονται οι ακαδθμαϊκοί & ερευνθτικοί φορείσ τθσ 
Κεςςαλίασ, επιτυγχάνοντασ επιδόςεισ μεγαλφτερεσ του 1,5 ςτον ςχετικό δείκτθ απιχθςθσ (relative citation index).  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 15 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υπάρχουν. Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 18, δθλ. αναμζνεται εντόσ τθσ 
Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020 να  υπερβοφν το «κατϊφλι» του 1,5 τρεισ ακόμα Ερευνθτικοί Ψομείσ/Ξλάδοι.  
Θ εκτίμθςθ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν RIS3 Thessaly.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφερειακι Χτρατθγικι Ξαινοτομίασ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ (RIS3) και Εκνικό Ξζντρο 
Ψεκμθρίωςθσ.  
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1402 

Δαπάνεσ Ε & Α των Επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ για Ε&Α (GERD) των επιχειριςεων, ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ζτοσ βάςθσ είναι το 2011 και μετράται ωσ ποςοςτό. Βάςει τθσ RIS3 και ςτοιχείων τθσ Eurostat θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ είναι 
0,010% του ΑΕΥ.  
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 0,012% του ΑΕΥ, θ οποία αντιπροςωπεφει μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 20%.  
Θ αναμενόμενθ μεταβολι εκτιμάται ςυντθρθτικά, κακϊσ ςε περίοδο φφεςθσ, όπωσ καταγράφεται, θ μόχλευςθ ιδιωτικϊν πόρων 
για Ε & Α, παρότι είναι το ηθτοφμενο όπωσ και ςτόχευςθ τθσ Υεριφζρειασ και Υρογράμματοσ, δεν είναι βζβαιο ότι κα είναι 
επιτεφξιμθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : RIS3 & Eurostat.  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1403 

Ραρεχόμενεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τισ κατθγορίεσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΨΥΕ προσ τον επιχειρθματικό και κοινωνικό τθσ Υεριφζρειασ αλλά 
και των χρθςτϊν υπθρεςιϊν τθσ, παρεχόμενεσ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Υεριφζρειασ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ είναι 2 κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, όπωσ διατίκενται ςιμερα ςτθν Υεριφζρεια. 
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 5, θ οποία αντιπροςωπεφει τθν αφξθςθ των κατθγοριϊν κατά τρείσ (3), ςυνεκτιμϊντασ αφενόσ τθ 
ςτόχευςθ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ για ικανοποίθςθ αναγκϊν που καταγράφονται/απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ τομζων 
ςε περιφερειακό επίπεδο (λειτουργία ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι και πλατφορμϊν, π.χ. ςτουσ τομείσ του 
πολιτιςμοφ, εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων / πολιτϊν κ.ά.), αφετζρου το ότι αναφζρονται ςε ανάπτυξθ ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ / Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
 

Τ1406 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ αυτι μεταβλθκεί 
μεταξφ του ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου (2023). Ωσ κλάδοι υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ Υεριφζρειασ  εκλαμβάνονται αυτοί 
που απορρζουν ωσ προτεραιότθτα από τθν RIS3 Thessaly.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει  ωσ τιμι βάςθσ 3.024 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ, 
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ 
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για το 2023 ποςό 3.600 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 20%.  
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΟΧΨΑΨ, RIS3 Thessaly 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1407 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία  

Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία, όπωσ αυτι μεταβλθκεί μεταξφ του ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου 
(2023).  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει  ωσ τιμι βάςθσ 8.699 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ, 
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ 
για το 2023 ποςό 10.100 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 14%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1408 

Αξία Εξαγωγϊν  

Σ Δείκτθσ υπολογίηει τθν μεταβολι ςτθν αξία των εξαγωγϊν ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, μεταξφ ζτουσ βάςθσ (2011) και ςτόχου 
(2023). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ προκφπτει  ωσ τιμι βάςθσ 971,86 εκ ευρϊ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ, 
αλλά και τθν αναγκαιότθτα ςτροφισ ςτο νζο επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο προςβλζπει το Υρόγραμμα, τίκεται τιμι ςτόχοσ 
για το 2023 ποςό 1.185 εκ ευρϊ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αφξθςθσ 20%.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1409 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον  αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ,    ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικι 
Βάςθ από το ΕSΩΡΕΨ και διατίκεται εφαρμογι BI.  Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα, ςυνεπϊσ αν ζνασ 
πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο τμιμα του 
νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1. 
Θ τιμι βάςθσ του υπόψθ δείκτθ ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία είναι 1.324.876  
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 1.404.369, δθλ. αναμζνεται ςτο ζτοσ 2023 να αυξθκεί ο αρικμόσ των επιςκζψεων κατά 79.493 , με βάςθ 
τισ παρεμβάςεισ που ςτοχεφεται να υλοποιθκοφν και τισ προβλζψεισ των αρμοδίων αρχϊν.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Ωγείασ - ESYNET 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 1 χρόνο  
 
 

 
Τ1410 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ 
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Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τθν Δυναμικότθτα των κοινωνικϊν υποδομϊν τθσ Υεριφζρειασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που 
αφοροφν ςε υγεία και εκπαίδευςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Χφμφωνα με τθν χαρτογράφθςθ (ςτοιχεία αρμοδίων φορζων : Γενικι Γραμματεία Υρόνοιασ Ωπ.Εργαςίασ, ΕΕΨΑΑ – Διμοι και 
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ),  θ Δυναμικότθτα των κοινωνικϊν υποδομϊν τθσ Υεριφζρειασ υπολογίηεται ςιμερα ςε 8.000 άτομα, που 
αντιςτοιχεί ςτθν τιμι βάςθσ του Δείκτθ. 
Θ χαρτογράφθςθ περιλαμβάνει ειδικότερα : τα λειτουργοφντα Ξζντρα Ξοινωνικισ Υρόνοιασ ςτθν Υεριφζρεια (Ξ.Ξ.Υ.Υ.), υποδομζσ 
των πιςτοποιθμζνων φορζων πρόνοιασ ςτθν Υεριφζρεια, υποδομζσ  των φορζων τθσ αυτοδιοίκθςθσ (π.χ.  Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ 
Διαβίωςθσ (ΧΩΔ), ΞΔΑΥ -ΠΕΑ, Δομζσ Διθμζρευςθσ τθσ Υεριφζρειασ κ.α.) 
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 προςδιορίηεται ςε 45.000 άτομα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποδομζσ που κα υλοποιθκοφν από όλεσ τισ 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ ςτον τομζα.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Γενικι Γραμματεία Υρόνοιασ, ΕΕΨΑΑ-Διμοι, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
 

Τ1412 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο ςτρατθγικισ αςτικισ ανάπτυξθσ  που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι 
ζνταξθ  

Σ δείκτθσ προςδιορίηει τθ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ  βιϊςιμθσ  
αςτικισ  ανάπτυξθσ, δεδομζνου ότι θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΨΥΑ εφαρμόηεται ςτισ υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ 
περιοχζσ τθσ Οάριςα και του Βόλου, ενϊ αντίςτοιχθ ςτιριξθ προβλζπεται από το ΕΞΨ (διακριτά για τισ  δράςεισ επιλεξιμότθτασ του 
κάκε Ψαμείου). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία από τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ (υποδομζσ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α.) που καταγράφονται ςε αντίςτοιχα επίπεδα ςτθ Οάριςα και Βόλο. Θ τιμι 
βάςθσ υπολογίςτθκε ςε 20.000 άτομα.  
Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ πρόςκετεσ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτο πλαίςιο ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ  βιϊςιμθσ  
αςτικισ  ανάπτυξθσ, θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κα ανζλκει ςε 60.000 άτομα.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπ.Εργαςίασ, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Ψ1413 

Ξοινωνικζσ Επιχειριςεισ  

Σ Δείκτθσ προςδιορίηει τον αρικμό των υφιςτάμενων και νζων κοινωνικϊν επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν και 
λειτουργιςουν ςτθν περιφζρεια. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Χφμφωνα με το Πθτρϊο κοινωνικϊν επιχειριςεων του Ωπουργείου Εργαςίασ, θ τιμι βάςθσ (ζτοσ 2014) είναι 57 κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ, και θ τιμι ςτόχου λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ αναγκαιότθτασ αλλά και ςτόχευςθσ ενίςχυςθσ τθσ  κοινωνικισ 
επιχειρθματικότθτασ προςδιορίηεται ςτισ 250 επιχειριςεισ (τιμι ςτόχοσ ζτοσ 2023). 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1414 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι 
ζνταξθ   

Σ δείκτθσ προςδιορίηει τθ δυναμικότθτα των υποδομϊν κοινωνικισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, 
δεδομζνου ότι θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΨΥΑ εφαρμόηεται ςτισ περιοχζσ αυτζσ, ενϊ αντίςτοιχθ ςτιριξθ 
προβλζπεται από το ΕΞΨ (διακριτά για τισ  δράςεισ επιλεξιμότθτασ του κάκε Ψαμείου). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
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Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία από τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ (υποδομζσ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α. ςε επίπεδο Διμου) που καταγράφονται ςε τοπικό επίπεδο ςτθν 
Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, εξαιρουμζνων των αςτικϊν κζντρων Οάριςασ και Βόλου, κακόςον  αυτά δεν εντάςςονται ςτθν υπόψθ 
επενδυτικι προτεραιότθτα.   
Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ πρόςκετεσ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 
(ΨΑΥΨΣΞ), θ δυναμικότθτα των υποδομϊν κα ανζλκει ςε 25.000 άτομα.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπουργείο Εργαςίασ, Υεριφζρεια Κεςςαλίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1415 

Ωφελοφμενοι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Χφμφωνα με τθν Χαρτογράφθςθ ζτουσ 2014, θ τιμι βάςθσ  ανζρχεται ςε 32.200 φοιτθτζσ. 
Πε τισ παρεμβάςεισ ςτον τομζα, υπολογίηεται ςτο ζτοσ 2023 θ τιμι ςτόχοσ ςε 35.000 φοιτθτζσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : τριτοβάκμια εκπαιδευτικά ιδρφματα (Υανεπιςτιμιο και ΨΕΛ)  τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ, Ωπουργείο Υαιδείασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
  
 

 
Τ1416 

Ωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ  εκπαίδευςθσ 

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
 
Χφμφωνα με τθν Χαρτογράφθςθ ζτουσ 2014, θ τιμι βάςθσ  ανζρχεται ςε 84.700 μακθτζσ.  
Πε τισ παρεμβάςεισ ςτον τομζα,   υπολογίηεται ςτο ζτοσ 2023 θ τιμι ςτόχοσ ςε 90.000 φοιτθτζσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, Ωπουργείο Υαιδείασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1511 

Ετιςια  εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

Σ Δείκτθσ μετρά τθν εξοικονόμθςθ ςτθν κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μονάδα μζτρθςθσ του είναι «ΞΨΣΕ» (TOE = Tonne of Oil Equivalent). Θ ςυχνότθτα μζτρθςθσ του Δείκτθ είναι διετισ. Ωσ ζτοσ 
βάςθσ ορίηεται το 2013 και θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ ορίηονται ςε εκνικό επίπεδο και είναι αντίςτοιχα 69,76 ΞΨΣΕ και 902,1 
ΞΨΣΕ. Ωσ εκ τοφτου, θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (4γ) ςυνειςφζρει με τισ παρεμβάςεισ τθσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ 
χϊρασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε τρία χρόνια  
 

 
Τ1513 

Εκπομπι αερίων Κερμοκθπίου εκτόσ ΣΕΔΕ 

Πετρά τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του Κερμοκθπίου εκτόσ Χυςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μονάδα μζτρθςθσ του δείκτθ είναι «Ψόνοι Λςοδφναμου CO2» και θ μζτρθςθ του κα πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ. Ωσ ζτοσ 
βάςθσ ορίηεται το 2012.  Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ ορίηονται ςε εκνικό επίπεδο και είναι αντίςτοιχα 48.726.297 και 
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58.858.799 Ψόνοι Λςοδφναμου CO2.  
Ωσ εκ τοφτου, θ υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (4 ε)

 
 ςυνειςφζρει με τισ παρεμβάςεισ τθσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ χϊρασ 

ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων και δεςμεφςεϊν τθσ.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε ζνα χρόνο  
 

 
Τ1514 

Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ  

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) λιφκθκαν υπόψθ τα ακόλουκα : 
Α) Σ τομζασ των Δαςϊν και οι δαςικζσ εκτάςεισ εμπίπτουν ςτθν υπόψθ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα, επθρεαηόμενεσ ζντονα από τισ 
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Χτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ υπάρχουν ςθμαντικζσ δαςικζσ εκτάςεισ (τάξθσ άνω του 30%). Χε 
αυτζσ βρίςκονται οικιςμοί μικροί ι μεγαλφτεροι, αλλά ςθμαντικοί οικιςμοί βρίςκονται επίςθσ ςτα όριά τουσ άρα άμεςα 
επθρεαηόμενοι από αυτά. Ψο ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κατοικεί ςτουσ οικιςμοφσ που αναφζρκθκαν, ςτισ οποίεσ υλοποιικθκαν 
παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, υπολογίηεται για τον κακοριςμό τθσ τιμισ βάςθσ. Αντίςτοιχα,  με τισ 
παρεμβάςεισ που ςτοχεφονται υπολογίηεται ότι το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κα επωφελείται κα αυξθκεί.  
Β) Χφμφωνα με το Υροκαταρκτικό Χχζδιο Αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Κεςςαλίασ, κακορίςτθκαν οι 
εκτάςεισ που ενζχουν υψθλό κίνδυνο πλθμμυρϊν. Σι εν λόγω περιοχζσ επθρεάηουν άμεςα οικιςμοφσ τθσ Κεςςαλίασ. Οαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ παρεμβάςεισ που ζχουν γίνει ςιμερα, υπολογίηεται ο πλθκυςμόσ τθσ Κεςςαλίασ που επωφελείται ςιμερα από μζτρα 
προςταςίασ ζναντι αρνθτικϊν φαινομζνων κλιματικισ αλλαγισ - πλθμμφρεσ. Θ τιμι αυτι ςυνυπολογίηεται ςτθν τιμι Βάςθσ του 
Δείκτθ. Αντίςτοιχα, από τισ παρεμβάςεισ που προβλζπεται να χρθματοδοτθκοφν από τθν υπόψθ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα ςτον 
τομζα αυτό, υπολογίηεται θ τιμι ςτόχου (2023) του Δείκτθ. 
Από τισ 2 παραπάνω ενότθτεσ (Α και Β) , υπολογίηεται ότι ο πλθκυςμόσ που ωφελείται ςιμερα ςε επίπεδο Κεςςαλίασ είναι 60% 
(τιμι βάςθσ) , ενϊ θ τιμι ςτόχοσ είναι 80%.    
 
Υθγι ςτοιχείων : Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ / Διευκφνςεισ Δαςϊν, Διευκφνςεισ Ωδάτων  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1522 

Κλάςμα χωριςτά ςυλλεγζντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα & βιοαπόβλθτα) 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) προςμετρικθκαν τα ΑΧΑ που οδθγικθκαν ςε ανακφκλωςθ το 2013 και 
ςυγκεκριμζνα 2.627 τόνοι από οικιακι κομποςτοποίθςθ και ανάκτθςθ βρϊςιμων ελαίων και 14.773 τόνοι ΑΧΑ μπλε κάδου ςε 
ςφνολο 308.820 τόνων ΑΧΑ (6%). Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΩΥΕΞΑ, προερχόμενα από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ τθσ Κεςςαλίασ που είναι οι ΦΣΔΧΑ. 
Για το 2020, ο ςτόχοσ ανακφκλωςθσ ςτθ Κεςςαλία προςδιορίηεται από τθν υπό ολοκλιρωςθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ ΥΕΧΔΑ (με 
ςτοιχεία ΕΧΔΑ, ΩΥΕΞΑ και ΦΣΔΧΑ) ςε 85.000 τόνουσ/ζτοσ από ανακυκλϊςιμα και βιοαπόβλθτα και διαιροφμενοσ με τθν 
προβλεπόμενθ το 2020 παραγωγι ΑΧΑ (316.133) δίνει αποτζλεςμα 26%, το οποίο ςυμφωνεί με τον εκνικό ςτόχο. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ, ΥΕΧΔΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1524 

Υδατικά ςυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μια από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ οδθγίασ 
2000/60/ΕΕ 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του δείκτθ (ποςοςτό) και ςφμφωνα με το Χχζδιο Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ Ωδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Κεςςαλίασ (ΧΔΟΑΥ), καταμετρικθκαν τα υδατικά ςυςτιματα (επιφανειακά και υπόγεια) με καλι κατάςταςθ ςε μία 
τουλάχιςτον από τισ αναφερόμενεσ παραμζτρουσ. Αυτά είναι 64 ςε ςφνολο 114 υδατικά ςυςτιματα, ιτοι ποςοςτό 56%  (τιμι 
βάςθσ). Για τθν τιμι ςτόχο υπολογίηεται ότι με τισ παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτον τομζα, κα βελτιωκεί θ κατάςταςθ (ςε μία 
τουλάχιςτον παράμετρο) επιπλζον 2 υδατικϊν ςωμάτων, οπότε το ποςοςτό κα ανζλκει ςε 58% (τιμι-ςτόχοσ). 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΧΔΟΑΥ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ / Διευκφνςεισ Ωδάτων, ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 
 

 

 
Τ1525 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται με νερό κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου :  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (ποςοςτό) λιφκθκαν ςτοιχεία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Ε.Δ.Ε.Ω.Α.). 
Ωπολογίηεται ότι ο πλθκυςμόσ που δεν καλφπτεται με επαρκζσ και κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ νερό είναι 95.000 
άτομα, τιμι που αντιςτοιχεί ςε 13% επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Χυνεπϊσ ποςοςτό τθσ τάξθσ του 87% του πλθκυςμοφ τθσ 
Υεριφζρειασ ζχει πρόςβαςθ ςε επαρκζσ και ποιοτικό νερό (τιμι βάςθσ). Σ ςτόχοσ είναι το 2020, να καλφπτονται οι υδρευτικζσ 
ανάγκεσ του ςυνόλου του πλθκυςμοφ τθσ Κεςςαλίασ (με ςυνειςφορά κάκε πθγισ χρθματοδότθςθσ), δθλαδι θ τιμι ςτόχου Δείκτθ 
είναι 100%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΔΕΩΑ, ΩΥΕΞΑ .  
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 
 

 
 

Τ1526 

Αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςτθ Κεςςαλία 

Σ Ωπόψθ Δείκτθσ απεικονίηει και παρακολουκεί με τον πλζον βζλτιςτο και αντικειμενικό τρόπο τθν μεταβολι ςτθν επενδυτικι 
προτεραιότθτα (6c) όςον αυτι και με τισ κατθγορίεσ δράςεων που περιλαμβάνει αφορά τόςο ςε τόπουσ – προοριςμοφσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όςο και φυςικισ ςτθν Υεριφζρεια. Οαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ςτόχευςθσ του Υρογράμματοσ ςε 
εξωςτρζφεια και αφξθςθ τθσ Α.Υ.Α., των τομζων προτεραιότθτασ του RIS3 Thessaly ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνεται ο 
τουριςμόσ, θ επιλογι των διανυκτερεφςεων ςτον υπόψθ δείκτθ είναι θ πλζον κατάλλθλθ.  Ζνα ςθμαντικό μζροσ των παρεμβάςεων 
τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ που ςυμβάλλουν ςτο αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελοφν παρεμβάςεισ 
Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ.   
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου  
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2012.  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ/ζτοσ) προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ ςε 1.700.000 διανυκτερεφςεισ. Θ τιμι ςτόχοσ 
προςδιορίςτθκε ςε 1.955.000 διανυκτερεφςεισ ςτοχεφοντασ ςε ςυνολικι ποςοςτιαία αφξθςθ τθσ τάξθσ του 15% (και λαμβάνοντασ 
υπόψθ ότι μεταξφ 2011 και 2012 θ πορεία τόςο των αφίξεων όςο και των διανυκτερεφςεων ςτθ Κεςςαλία ιταν πτωτικι). 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 

 
Τ1527 

Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
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Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ 

βάςθσ του δείκτθ (ποςοςτό) καταμετρικθκαν οι ηϊνεσ (sites) Natura ςτισ οποίεσ είτε υλοποιικθκαν δράςεισ (projects) διαχείριςθσ 

είτε υπάρχουν εργαλεία διαχείριςθσ ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ και τα ςτοιχεία που είναι καταγεγραμμζνα ςτισ αρμόδιεσ 

Ωπθρεςίεσ του ΩΥΕΞΑ (2014). Υροκφπτει ότι υπάρχουν ςε 11 από τισ 29 περιοχζσ Natura, δθλαδι ςε ποςοςτό 38% (τιμι βάςθσ). Πε 

τθ ςυμβολι τόςο του περιφερειακοφ προγράμματοσ όςο και κάκε άλλθσ ςχετικισ πθγισ χρθματοδότθςθσ (τομεακό πρόγραμμα 

κ.α.), υπολογίηεται για το ζτοσ 2023 θ εφαρμογι εργαλείων και δράςεων διαχείριςθσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ Natura (τιμι-ςτόχοσ, 

100%). 

Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1528 

Αναβακμιςμζνεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ ςε αςτικά και οικιςτικά κζντρα 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται κάκε δφο ζτθ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2014. Για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ 
βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ) καταμετρικθκαν οι εκτάςεισ αςτικϊν κζντρων και οικιςμϊν ζωσ και β’ επιπζδου τθσ Υεριφζρειασ 
(ςφμφωνα με τθν κατάταξθ του Χωροταξικοφ Χχεδίου Υεριφζρειασ) ςτισ οποίεσ πραγματοποιικθκαν περιβαλλοντικζσ 
αναβακμίςεισ / αναπλάςεισ τθν τελευταία πενταετία, από οποιαδιποτε πθγι χρθματοδότθςθσ και προςδιορίςτθκε τιμι  350.000 
τετραγωνικά μζτρα. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε ςε 600.000 τετραγωνικά μζτρα, λαμβάνοντασ υπόψθ των παρεμβάςεων που κα 
πραγματοποιθκοφν τόςο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ όςο και με χριςθ άλλθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ. 
Ζνα ςθμαντικό μζροσ των παρεμβάςεων τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ (6e) που ςυμβάλλουν ςτο αποτζλεςμα του 
ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελοφν παρεμβάςεισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Διμοι, Ωπουργείο Εςωτερικϊν 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  

 

 
Τ1529 

Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό 
μζτρθςθσ ςτο αςτικό κζντρο Λάριςασ 

Σ παρϊν δείκτθσ αφορά ςτισ παρεμβάςεισ του ςχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Οάριςασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου 
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2013. Θ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ) 
προςδιορίηεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ του ΩΥΕΞΑ (59 θμζρεσ) και θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςφμφωνα με τθν 
εκνικι νομοκεςία (35 θμζρεσ).  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε ζνα χρόνο  
 

 
Τ1530 

Μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΣ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςε ςτακμό 
μζτρθςθσ ςτο αςτικό κζντρο Βόλου 

Σ παρϊν δείκτθσ αφορά ςτισ παρεμβάςεισ του ςχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Βόλου. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ μζτρθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται ετθςίωσ και ωσ ζτοσ βάςθσ ορίηεται το 2013. Θ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (αρικμόσ) 
προςδιορίηεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ του ΩΥΕΞΑ (37 θμζρεσ) και θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςφμφωνα με τθν 
εκνικι νομοκεςία (35 θμζρεσ).  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε ζνα χρόνο  
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Τ1427 

Χρονοαπόςταςθ ςε ςιδθροδρομικό άξονα 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ παρζμβαςθ ςτο ςιδθροδρομικό δίκτυο ΔΕΔ-Π, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πόρουσ που διατίκενται για τον τομζα ςτθν επενδυτικι 
προτεραιότθτα, αφορά ςε μικοσ 80 χλμ. (ίςο με τθν τιμι του Δείκτθ εκροισ), που αντιςτοιχεί ςε μια πλιρθ διαδρομι (route) 
δθλαδι με ςθμείο αφετθρίασ (αρχι) και προοριςμό (τζλοσ). Σ χρόνοσ τθσ διαδρομισ, με βάςθ τθν ταχφτθτα κίνθςθσ, ςφμφωνα με 
τα ςτοιχεία του αρμόδιου φορζα που είναι ο ΣΧΕ είναι ςιμερα 54’ (λεπτά). Πετά τισ επεμβάςεισ που προβλζπονται, ςφμφωνα 
πάλι με τον ίδιο φορζα (ΣΧΕ) και τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ ςιδθροδρομικϊν ζργων τθσ κατθγορίασ αυτισ, ο χρόνοσ τθσ ίδιασ 
διαδρομισ κα μειωκεί κατά 10ϋ(λεπτά). Θ αναγωγι ςτο «χιλιόμετρο επζμβαςθσ» δίνει τιμι βάςθσ 0,68 λεπτά ανά χιλιόμετρο και 
τιμι ςτόχο 0,55 λεπτά ανά χιλιόμετρο. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Σ.Χ.Ε. 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε 2 χρόνια  
 
 

 

Τ1426  
 

Χρονοαπόςταςθ ςε οδικό άξονα 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σι παρεμβάςεισ από τθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7α ςτο οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Π αφοροφν ςε ςυνολικό μικοσ παρζμβαςθσ 7 χλμ. 
(βλζπε τιμι δείκτθ εκροισ). Σ υπολογιςμόσ των τιμϊν του δείκτθ αποτελζςματοσ, δεν υπολογίηεται αποκλειςτικά ςτο άκροιςμα 
των χιλιομζτρων παρζμβαςθσ, αλλά υπολογίηεται ςτο άκροιςμα  των πλιρων διαδρομϊν – route- (με αρχι και τζλοσ) ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα τμιματα ςτα οποία προβλζπεται να γίνει παρζμβαςθ.  
Σ υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οδικϊν ζργων ςε άξονεσ ΔΕΔ-Π, ςτα όρια ταχφτθτασ που ορίηονται από αυτζσ για 
τα ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ που αφοροφν ςε δίκτυο εκτόσ αςτικϊν κζντρων - υπεραςτικό, όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ Υινακίδεσ 
Χιμανςθσ τοποκετθμζνεσ κατά μικοσ όλων των διαδρομϊν - ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των οποίων ανικει ςτθν Διεφκυνςθ Ψροχαίασ 
Κεςςαλίασ - , κακϊσ και ςτα ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο ΕΧΥΑ. Πετά τισ επεμβάςεισ που προβλζπονται, 
αναμζνεται να βελτιωκεί θ λειτουργικι ταχφτθτα των οδικϊν διαδρομϊν και κατά ςυνζπεια να μειωκεί ο χρόνοσ διαδρομισ ανά 
χιλιόμετρο.  
Ψο μικοσ των πλιρων διαδρομϊν ςτισ οποίεσ κα υπάρξει παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 
υπολογίςτθκε ςε 76 χιλιόμετρα. Σ αναλογοφν ςυνολικόσ χρόνοσ για τισ διαδρομζσ αυτζσ, κα μειωκεί από 60 λεπτά που είναι 
ςιμερα ςε 53 λεπτά ςτο ζτοσ 2023. Θ αναγωγι ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ, δίνει τιμι βάςθσ ςτο δείκτθ 0,79 λεπτά ανά χιλιόμετρο 
και τιμι ςτόχο 0,71 λεπτά ανά χιλιόμετρο.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ Ψροχαίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 

Τ1426 

Χρονοαπόςταςθ (ςε οδικό άξονα) 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σι παρεμβάςεισ από τθν επενδυτικι προτεραιότθτα 7β ςτο οδικό δίκτυο αφοροφν ςε δφο (2) ειδικοφσ ςτόχουσ. Ψο μικοσ των 
παρεμβάςεων ςε αυτοφσ ςε επίπεδο δεικτϊν εκροισ, απεικονίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροισ CO13 και CO14 με ςυνολικι τιμι 14 
χιλιόμετρα. Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατθγορίεσ οδικοφ δικτφου (δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ ςυνδζςεισ με ΔΕΔ-Π, λοιπζσ 
οδικζσ ςυνδζςεισ με ΔΕΔ-Π) κακϊσ και το ότι αφοροφν είτε ςε νζα οδικά τμιματα (ςε αντικατάςταςθ χριςθσ υφιςτάμενου ςιμερα 
οδικοφ τμιματοσ – τοπικι βελτίωςθ) είτε ςε ανακαταςκευι/αναβάκμιςθ υφιςτάμενου οδικοφ τμιματοσ, υπολογίηονται οι τιμζσ 
ςτον παρόντα δείκτθ.  
Χθμειϊνεται ότι ο κακοριςμόσ των τιμϊν του παρόντοσ δείκτθ αποτελζςματοσ, δεν υπολογίηεται αποκλειςτικά από το άκροιςμα 
επί των χιλιομζτρων παρζμβαςθσ (14 χλμ.), αλλά επί του ακροίςματοσ των πλιρων διαδρομϊν – route- (με αρχι και τζλοσ) ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται τα τμιματα ςτα οποία προβλζπεται να γίνει παρζμβαςθ.  
Σ υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οδικϊν ζργων ςε άξονεσ ΔΕΔ-Π, ςτα όρια ταχφτθτασ που ορίηονται από αυτζσ για 
τα ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ που αφοροφν ςε δίκτυο εκτόσ αςτικϊν κζντρων – υπεραςτικό/περιαςτικό, όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ 
Υινακίδεσ Χιμανςθσ τοποκετθμζνεσ κατά μικοσ όλων των διαδρομϊν - ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των οποίων ανικει ςτθν Διεφκυνςθ 
Ψροχαίασ Κεςςαλίασ - , κακϊσ και ςτα ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο ΕΧΥΑ. Πετά τισ επεμβάςεισ που 
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προβλζπονται, αναμζνεται να βελτιωκεί θ λειτουργικι ταχφτθτα των οδικϊν διαδρομϊν και κατά ςυνζπεια να μειωκεί ο χρόνοσ 
διαδρομισ ανά χιλιόμετρο.  
Ψο μικοσ των πλιρων διαδρομϊν – route- ςτισ οποίεσ κα υπάρξει παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 
ανά ειδικό ςτόχο και ο υπολογιςμόσ των Ψιμϊν του παρόντοσ Δείκτθ υπολογίηεται ωσ εξισ :   

- για τον ειδικό ςτόχο 4.2.1 «Οειτουργικι αναβάκμιςθ των ενδοπεριφερειακϊν ςυνδζςεων και ςφνδεςθ με το διαπεριφερειακό 

δίκτυο» το άκροιςμα των μθκϊν των πλιρων διαδρομϊν που περιλαμβάνουν οδικά τμιματα ςτα οποία κα γίνει παρζμβαςθ, 

είναι 78χλμ. Σ ςυνολικόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ για τισ πλιρεισ διαδρομζσ αυτζσ, υπολογίηοντασ τθν επιτρεπόμενθ ταχφτθτα 

κίνθςθσ ωσ ζχει ςιμερα και ωσ οριςτεί μετά τισ παρεμβάςεισ ςτα τμιματα, κα μειωκεί από 76 λεπτά ςε 70 λεπτά. Θ αναγωγι 

ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ δίνει τιμι βάςθσ 0,97 λεπτά ανά χιλιόμετρο και τιμι ςτόχο 0,90 λεπτά ανά χιλιόμετρο,  

- για τον ειδικό ςτόχο 4.2.2 «Χφνδεςθ οικιςτικϊν κζντρων και τουριςτικϊν – πολιτιςτικϊν περιοχϊν και πυλϊν ειςόδου – εξόδου 

τθσ Υεριφζρειασ με το κφριο οδικό δίκτυο» το άκροιςμα των μθκϊν των πλιρων διαδρομϊν που περιλαμβάνουν οδικά τμιματα 

ςτα οποία κα γίνει παρζμβαςθ, είναι 14χλμ. Σ ςυνολικόσ χρόνοσ μετακίνθςθσ για τισ πλιρεισ διαδρομζσ αυτζσ, υπολογίηοντασ 

τθν επιτρεπόμενθ ταχφτθτα κίνθςθσ ωσ ζχει ςιμερα και ωσ οριςτεί μετά τισ παρεμβάςεισ ςτα τμιματα, κα μειωκεί από 27,8 

λεπτά ςε 16,5 λεπτά. Θ αναγωγι ςτο χιλιόμετρο επζμβαςθσ δίνει τιμι βάςθσ 1,98 λεπτά ανά χιλιόμετρο και τιμι ςτόχο 1,18 

λεπτά ανά χιλιόμετρο. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ Ψροχαίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
 

 
Τ1428 

Αρικμόσ κατάπλων ςε λιμζνεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα ετιςια ςτοιχεία (ζτοσ 2013) του Οιμεναρχείου Ριςων Κεςςαλίασ, που είναι ο αρμόδιοσ φορζασ 

επίςθμθσ καταγραφισ δεδομζνων κατάπλων πλοίων ςτουσ Οιμζνεσ των νθςιϊν, καταγράφονται για τα Οιμάνια τθσ Χκοπζλου και 

τθσ Αλοννιςου (υπάγονται ςτθν παροφςα επενδυτικι προτεραιότθτα) 2.569 προςορμιςεισ (υπολογιςμόσ μόνο για επιβατθγά 

πλοία και κρουαηιερόπλοια). Θ τιμι ςτόχοσ ςτο ζτοσ 2023, ςφμφωνα με τισ παρεμβάςεισ που προβλζπονται, τισ εκτιμιςεισ 

αρμοδίων αρχϊν, τισ τάςεισ που καταγράφονται και τθ ςτόχευςθ τθσ Υεριφζρειασ για τθν ανάπτυξι τθσ , καταγράφεται αυξθμζνθ  

κατά 270 προςορμιςεισ (προκφπτει τιμι ςτόχοσ = 2.839).  

 
Υθγι ςτοιχείων : Οιμεναρχείο Ριςων Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 

 

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροισ ΕΤΡΑ  
 

Τ1404 

Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται από δθμόςιουσ φορείσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ δείκτθσ υπολογίςτθκε ςε 105.000 άτομα και αφορά ςτον αρικμό των χρθςτϊν που υπολογίηεται ςτισ υπθρεςίεσ ΨΥΕ που κα 

εγκαταςτακοφν με τουσ πόρουσ τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτόχευςι τθσ. 

Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ  ΕΧΥΑ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων : Ξάκε  2 χρόνια   
 

 
Τ1411 
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Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ μονάδα μζτρθςθσ είναι «άτομα».  
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 1.500 και υπολογίςτθκε με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ υπόψθ επενδυτικισ 
προτεραιότθτασ, ςε προχπολογιςμό και κατθγορία δράςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ αντίςτοιχα ζργα που ζχουν υλοποιθκεί ςτον 
τομζα, και τελικϊσ τον αρικμό των ατόμων που μποροφν αυτζσ να ικανοποιιςουν. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ- ΕΧΥΑ 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
T1445  

Υποδομζσ που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο ΤΑΡΤΟΚ  

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ (αρικμόσ 20) προςδιορίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ των αναμενόμενο αρικμόσ ΨΑΥΨΣΞ που κα εφαρμοςτοφν και τισ 
υποδομζσ που ςτθρίηει θ υπόψθ επενδυτικι και αντίςτοιχα κόςτθ ζργων. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ – ΕΧΥΑ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1419  

Ρρόςκετοσ αρικμόσ υδατικϊν ςωμάτων των οποίων θ κατάςταςθ βελτιϊνεται ςε μία τουλάχιςτο παράμετρο τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΕ». 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ Πονάδα μζτρθςθσ του δείκτθ είναι αρικμόσ και θ τιμι του (2) προςδιορίςτθκε με υπολογιςμό υλοποίθςθσ δφο ζργων 
επεξεργαςίασ λυμάτων ςε ευαίςκθτεσ οικολογικά περιοχζσ όπωσ προκφπτουν από το ΧΔΟΑΥ ι άλλα αντίςτοιχα ζργα και το κόςτοσ 
παρεμφερϊν ζργων που υλοποιικθκαν. Θ τιμι ςτόχοσ κα επιτευχκεί με παρεμβάςεισ των Ξατθγοριϊν Υαρζμβαςθσ 021 και 022, 
φψουσ 8.300.000€ ΞΧ ι 10.375.000€ ΔΔ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ –  ΕΧΥΑ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 

 
T1417 

Συνολικό μικοσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ΔΕΔ-Μ όπου εγκακίςταται ςφςτθμα ςιμανςθσ 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αφορά ςε 80 χιλιόμετρα μικουσ ςιδθροδρομικοφ δικτφου ΔΕΔ-Π ςτο οποίο προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςφςτθμα ςιμανςθσ. Θ 
τιμι εκροισ προκφπτει από αντιπαραβολι με τα μοναδιαία κόςτθ αντιςτοίχων ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, και 
με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του (υπολογίηει το ίδιο μικοσ παρζμβαςθσ με 
αυτό των 2 άλλων δεικτϊν εκροισ ςιδθροδρομικοφ ζργου). 
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, ΣΧΕ   ΣΥΧ  ΕΧΥΑ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 

Τ1429 

Επιφάνεια λιμζνοσ που αναβακμίηεται 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αφορά ςε 2.000 τετραγωνικά μζτρα λιμζνων που αναβακμίηονται. Θ τιμι εκροισ προκφπτει από αντιπαραβολι με τα μοναδιαία 
κόςτθ αντιςτοίχων ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, και με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςι του.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Υεριφζρεια Κεςςαλίασ    ΣΥΧ  ΕΧΥΑ  
  
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 2 χρόνια  
 

 
Τ1471  

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ  
 

 
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
 

 
Τ1472 

Μεκοδολογία, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ  
 

Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
 
 

 

 

Ειδικοί Δείκηες Εκροών  

 

Τ1471  

Επικοινωνιακά Σχζδια Δράςθσ  
 

 
Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
 

 
Τ1472 

Μεκοδολογία, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ  
 

Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 είναι προαιρετικι – ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
 
 

 

 

Ειδικοί Δείκηες Αποηελέζμαηος ΕΚΣ 

 

 
Τ1500 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 
 

Σ δείκτθσ αφορά τα αποτελζςματα και των δφο δεικτϊν εκροισ ςτθν υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα (9i).  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ δείκτθσ μετράει εκ των ατόμων (τιμζσ) των 2 ςτόχων εκροισ, αυτά που  βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, ωσ εξισ :  
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία αφενόσ τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για τα ΨΣΥΕΞΣ 
ςτθ Κεςςαλία για τα άτομα του δείκτθ CO01, αφετζρου από τθν ζρευνα πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 
για τα άτομα του δείκτθ Ψ1501.  
Πε δεδομζνο ότι από τα προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ ςτθ Κεςςαλία ποςοςτό 25,5% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν απαςχόλθςθ, 
ενϊ από τα προγράμματα των παιδικϊν-βρεφονθπιακϊν-ΞΔΑΥ 17% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν απαςχόλθςθ λόγω τθσ 
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ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ, θ τιμι βάςθσ ορίηεται ωσ εξισ: 800*0,255+9.740*0,17= 1.860.  
 
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα 
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθσ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου τισ δράςεισ του Υρογράμματοσ / Επενδυτικι 
Υροτεραιότθτα και το ςτοχευμζνο πλζον αυτϊν, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, 
το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 40% για τα άτομα του δείκτθ CO01 και 25% για τα άτομα του δείκτθ Ψ1501. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ 
είναι : 800 * 0.40 = 320 και 9.740*0,25 =2.435, άρα ςφνολο =2.755 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 
 

 

 
T1500 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Σ δείκτθσ μετράει τα μειονεκτοφντα άτομα που είχαν ςτθ φροντίδα τουσ εξαρτϊμενα άτομα, οι οποίοι ενίςχυςαν τθ κζςθ τουσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ δράςεισ των Βρεφονθπιακϊν Χτακμϊν Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και 
Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν ΠΕΑ (ΞΔΑΥ-ΠΕΑ) κακϊσ και των Δομϊν και Ωπθρεςιϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ. Θ 
αλλαγι ςυνεπϊσ αποτυπϊνεται ςτο ότι τα άτομα αυτά αυξάνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ. (E.Υ.9iii) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του 
ΕΥΑΡΑΔ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ. Πε δεδομζνο ότι από τα προγράμματα αυτά 17% των ςυμμετεχόντων προωκικθκε ςτθν 
απαςχόλθςθ λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ, θ τιμι βάςθσ ορίηεται ωσ εξισ: 1.440*0,17= 245.  
 
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα 
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου το ςτοχευμζνο πλζον των δράςεων του 
Υρογράμματοσ / επενδυτικι προτεραιότθτα, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, το 
ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 25% ιτοι 1.440 χ 0.25 = 360.  
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπ. Εργαςίασ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 

 
 

T1500 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Σ δείκτθσ αφορά τα αποτελζςματα και των δφο δεικτϊν εκροισ ςτθν υπόψθ επενδυτικι προτεραιότθτα.(Ε.Υ. 9iv) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ δείκτθσ μετράει εκ των ατόμων (τιμζσ) των 2 ςτόχων εκροισ, αυτά που βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ, ωσ εξισ :  
Θ τιμι βάςθσ του υπ’ όψθ δείκτθ υπολογίηεται από ανάλογεσ ενζργειεσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου 2007-2013, των 
ωφελουμζνων τουσ και του ποςοςτοφ επιτυχίασ ςε αυτζσ που κακορίηεται ςε 15% . Ωσ εκ τοφτου,  15.500*0,15 = 2.325 άτομα.  
 
Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα 
ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, αφετζρου τισ δράςεισ του Υρογράμματοσ / επενδυτικι 
προτεραιότθτα και το ςτοχευμζνο πλζον αυτϊν, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, 
το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 25% για τα άτομα και των δφο δεικτϊν. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ είναι : 15.500 χ 0.25 = 3.875. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ, Ωπουργείο Ωγείασ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 

 

 
T1500 
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Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 
 

Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των μειονεκτοφντων ατόμων που επωφελοφνται ενεργειϊν προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε τοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο των ΨΑΥΨΣΞ (CLLD) που κα υλοποιθκοφν όπωσ προβλζπει το 
Υρόγραμμα τθσ Κεςςαλίασ. Χτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ απαχολθςιμότθτάσ τουσ που κα ςυμβάλει ςτθν τοπικι και ωσ εκ τοφτου 
περιφερειακι ανάπτυξθ. Σ δείκτθσ αποτυπϊνει τθν αλλαγι που επιτελείται κακϊσ από κοινωνικά αποκλειςμζνοι που είναι μζχρι 
ςιμερα εντάςςονται ςε πλζγμα δράςεων που ςυντελοφν ςτθν κοινωνικι τουσ ζνταξθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ.(Ε.Υ. 9vi) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι το 25%, ιτοι 2.000*0,25= 500, που προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία ανάλογων ενεργειϊν τθσ τρζχουςασ 
περιόδου από το Ωπουργείο Εργαςίασ (τφπου ΨΣΥΕΞΣ κ.α.). Αντίςτοιχα, θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται ωσ ζνα ποςοςτό επί τθσ τιμισ 
του δείκτθ εκροισ, κακόςον από το ςφνολο τθσ εκροισ ζνα ποςοςτό μόνο κα ικανοποιιςει τελικά το δείκτθ αποτελζςματοσ που 
ζχει τεκεί. Οαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ – απαςχόλθςθ και τισ ανάγκεσ που καταγράφονται, 
αφετζρου το ςτοχευμζνο πλζον των δράςεων του Υρογράμματοσ / επενδυτικι προτεραιότθτα, αλλά και τουσ κανόνεσ και τισ 
προχποκζςεισ που ορίηονται για τθν υλοποίθςι τθσ, το ποςοςτό επιτυχίασ ορίηεται ςε 45%. Σπότε θ τιμι ςτόχοσ είναι : 2.000 χ 
0,45 = 900.   
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Εργαςίασ  
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 

 
Ειδικοί Δείκηες Εκροής ΕKΣ 

 
Τ1501 

Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων 

Σ δείκτθσ ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο επίδοςθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά άμεςα ωφελοφμενο κάτω του ορίου φτϊχειασ (άνεργο ι 
εργαηόμενο) με εξαρτϊμενο άτομο, ςε δομζσ όπωσ Υαιδικοί, Βρεφικοί, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί, Ξζντρα Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), για ζξι χρόνια, με φκίνοντα ρυκμό τθσ ζνταςθσ χρθματοδότθςθσ.(Ε.Υ. 9i) 
Ψο μζςο κόςτοσ, που προζρχεται από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων δράςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ανά είδοσ δομισ 
(βρεφό-παιδικοί και ΞΔΑΥ), με εξορκολογιςμό αυτοφ προσ τα κάτω για τθν Υ.Υ.2014-2020 όπωσ προβλζπεται, προςδιορίηεται ωσ 
εξισ:  
Για τουσ βρεφικοφσ - παιδικοφσ ςτακμοφσ προκφπτει 2.180,00 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ, ενϊ για τα ΞΔΑΥ, ςτα 1.100 € 
(ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ).  
Από τα ίδια ςτοιχεία τρζχουςασ περιόδου, προκφπτει ότι τα 2/3 των δράςεων αφοροφν ςτουσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ 
ςτακμοφσ, ενϊ το 1/3 ςτα ΞΔΑΥ. 
Ωσ εκ τοφτων, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ και για 6 ζτθ και με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό, προςδιορίηεται ςε 9.740 άτομα 
άμεςα ωφελοφμενα από το ςφνολο των δομϊν τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ –  ΕΧΥΑ  
 
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ  (ΣΥΧ –  ΕΧΥΑ)    
 
 Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 
 

 

Τ1501  
 

Άτομα που αποδεςμεφονται από τθν φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων 

Σ δείκτθσ ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο επίδοςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ υπολογίςκθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά άμεςα ωφελοφμενο κάτω του ορίου φτϊχειασ (άνεργο ι 
εργαηόμενο) με εξαρτϊμενο άτομο, ςε δομζσ όπωσ ΞΔΑΥ ΠΕΑ, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ και δομζσ 
προνοιακισ φροντίδασ, για ζξι χρόνια, με φκίνοντα ρυκμό τθσ ζνταςθσ χρθματοδότθςθσ. (Ε.Υ. 9iii) 
Ψο μζςο κόςτοσ, που προζρχεται από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ αντίςτοιχων δράςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ανά είδοσ δομισ 
(ΞΔΑΥ ΠΕΑ και Βρεφονθπιακοφσ Χτακμοφσ Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ), με εξορκολογιςμό αυτοφ προσ τα κάτω για τθν Υ.Υ.2014-
2020 όπωσ προβλζπεται, ςτα 3.950 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ), ενϊ για τισ δομζσ και 
υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ ΑΠΕΑ ςτα 9.580 € (ωσ μζςοσ όροσ) ςε επίπεδο ζτουσ (τα ποςά ςε δθμόςια δαπάνθ).  
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Ωσ εκ τοφτων, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ και για 6 ζτθ και με βάςθ τον διατικζμενο προχπολογιςμό 7,075 εκ € Δ.Δ., προςδιορίηεται 
ςε 1.140 άμεςα ωφελουμζνων, από ΞΔΑΥ ΠΕΑ και Βρεφονθπιακοφσ Χτακμοφσ Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, και 300 άμεςα 
ωφελουμζνων για τισ δομζσ και υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ ιτοι 1.440 άτομα άμεςα ωφελοφμενα από το ςφνολο των δομϊν 
τθσ υπόψθ επενδυτικισ προτεραιότθτασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΣΥΧ –  ΕΧΥΑ 
 
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ  (ΣΥΧ –   ΕΧΥΑ)    
 
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο  
 

 

Τ1520 

Άμεςα ωφελοφμενοι από προγράμματα με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 
 

Σ δείκτθσ μετρά τουσ ωφελοφμενουσ που κα προκφψουν από τα προγράμματα με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων που κα 
υλοποιθκοφν όπωσ προβλζπει το Υρόγραμμα τθσ Κεςςαλίασ (ΨΑΥΨΣΞ), οι οποίοι κα δεχτοφν υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 
(ςυμβουλευτικι, κατάρτιςθ, επαγγελματικό προςανατολιςμό, προϊκθςθ ςε απαςχόλθςθ, ςτιριξθ κ.α.) προκειμζνου να 
αποκτιςουν επιπλζον δεξιότθτεσ για τθν είςοδο τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ ορίηεται ςε 2.000 ωφελοφμενουσ με μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο 3.500,00 €. Ωπολογίςτθκε βάςθ ςτοιχείων 
μοναδιαίου κόςτουσ ανάλογων παρεμβάςεων τρζχουςασ περιόδου.  
 
Υθγι ςτοιχείων : ΣΥΧ –   ΕΧΥΑ 
 
Θ επίτευξθ τθσ τιμισ του δείκτθ κα παρακολουκείται από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ     
 
Χυχνότθτα  υποβολισ εκκζςεων :  Ξάκε 1 χρόνο 
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ΡΕΡ ΛΟΝΛΩΝ  ΝΘΣΩΝ 
 

T2601 

Δθμοςιεφςεισ ερευνθτϊν τθσ Υεριφζρειασ 

Οριςμόσ  

Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά (ςφςτθμα Web of Science) από το ςφνολο του 
ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ Χϊρασ.  

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ ςε τομείσ περιφερειακισ 
εξειδίκευςθσ και νζουσ ανταγωνιςτικοφσ ςε διεκνζσ επίπεδο τομείσ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων ενίςχυςθσ, τόςο των ερευνθτικϊν υποδομϊν, όςο και των κζντρων αριςτείασ, που κα 
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ  ςε τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ & 
διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ». 

Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων υπολογίηεται ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ανά κατθγορία φορζων / φορζα, ανά 
επιςτθμονικό επίπεδο και υποδθλϊνει τον όγκο παραγωγισ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων.  

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
 

Για τθν τιμι βάςθσ (19), λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία αρικμοφ δθμοςιεφςεων, που αναφζρονται ςτο ζτοσ 
2010. Για τθν τιμι ςτόχο (49), θ εκτίμθςθ γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο… 
 
Ρθγζσ εκτίμθςθσ: 

Ψα Υανεπιςτιμια είναι θ κατθγορία φορζων που παράγει τισ περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ τθσ χϊρασ. Χτισ δθμοςιεφςεισ των 
Υανεπιςτθμίων προςμετροφνται και οι δθμοςιεφςεισ των οικείων Υανεπιςτθμιακϊν Ροςοκομείων και των Ερευνθτικϊν 
Υανεπιςτθμιακϊν Λνςτιτοφτων. Σ δείκτθσ που χρθςιμοποιείται αναφζρεται ςτισ δθμοςιεφςεισ του Λόνιου Υανεπιςτιμιου για τθν 
περίοδο 1996-2010 και θ μζτρθςι του γίνεται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ. 

Συχνότθτα εκτίμθςθσ:  
               

 

Τ2603 

Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ τθσ ΥΛΡ) 

Οριςμόσ  

Ψο ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων  ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι, ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ 
τθσ ΥΛΡ.  

Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε Ε & 
Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ. 

 
Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ςυνεργαςίασ επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ φορείσ ςε τομείσ 
προτεραιότθτασ τθσ Υεριφζρειασ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων που αφοροφν, τόςο ςε ενιςχφςεισ επιχειριςεων, όςο και ςε ενιςχφςεισ ςυμπράξεων 
επιχειριςεων, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου για «Αφξθςθ τθσ επιχειρθματικισ δαπάνθσ ςε ΕΨΑΞ ςτουσ 
τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ τθσ ΥΛΡ». 

 
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 

Για τθν τιμι βάςθσ (0,12%), λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία για δαπάνθ των επιχειριςεων ςε Ε&Α, ωσ (%) 
ποςοςτό επί του ΑΕΥ, με βάςθ τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ για το 2011. Για τθν ςτοχοκζτθςθ του 2023 (0,23%), 
ελιφκθ υπόψθ ότι θ τιμι ςτόχοσ ςυνολικά ςε επίπεδο χϊρασ κα φκάςει το 0,38%. Για να γίνει εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ των 
επιχειριςεων ςε Ε&Α ανά κατθγορία περιφερειϊν για το ζτοσ 2023 (ΔΕΥΕΨΑ), υπολογίςκθκε καταρχάσ το ποςοςτό τθσ 
περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ ωσ προσ τθν ςυνολικι, κατά το ζτοσ 2011 για κάκε κατθγορία περιφζρειασ. Για τθν Υεριφζρεια Λονίων, θ 
οποία είναι Υεριφζρεια ςε μετάβαςθ, το ποςοςτό τθσ περιφερειακισ ΔΕΥΕΨΑ για το 2011 ωσ προσ το ςφνολο ανιλκε ςτο 52,17% 
και θ εκτίμθςθ για το 2023 φκάνει το 0,23%. Θ παραδοχι ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ εκτίμθςθ είναι ότι, ςτισ περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των επιχειριςεων, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ ΔΕΥΕΨΑ αναμζνεται να 
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λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (0,20%). 

Ρθγζσ εκτίμθςθσ:  
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:  
 

 

Τ2607 

Επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου ςε τομείσ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 

Οριςμόσ 

Επενδφςεισ ςε πάγιο κεφάλαιο (υποδομζσ, εξοπλιςμό) για τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ/κλάδουσ που ςυνδζονται με τουσ τομείσ 
τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 

Σ δείκτθσ για τισ Επενδφςεισ Υαγίου Ξεφαλαίου επελζγθ διότι αποτελεί ουςιαςτικά ζναν δείκτθ μζτρθςθσ των επενδφςεων ςε 
κεφαλαιουχικά αγακά ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ. Χτθν παροφςα περίπτωςθ οι επενδφςεισ και τα παραγόμενα αγακά αφοροφν ςτουσ 
τομείσ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ. 

Σι δράςεισ από τισ οποίεσ τροφοδοτείται ο δείκτθσ είναι: 

3α.1.1: Υαροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων & υπθρεςιϊν κακϊσ και  τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ςε τομείσ 
Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ 

3α.1.2: Δθμιουργία δικτφων με επίκεντρο τον τουριςμό, τον πολιτιςμό & τθν αγροδιατροφικι αλυςίδα 

3α.1.3: Δθμιουργία εκκολαπτθρίου καινοτόμων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ 

3α.1.4: Ενίςχυςθ καινοτόμου νεανικισ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ 

 
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατθγοριοποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων/κλάδων για τουσ οποίουσ τθρείται θ ςυγκζντρωςθ 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ. και τθν EUROSTAT, γίνεται θ παραδοχι ότι τα παραγόμενα αγακά τα οποία δφναται να 
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των τομζων τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ είναι αυτά που προζρχονται από τουσ κλάδουσ: 

- Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 

- Σρυχεία, λατομεία, βιομθχανία, παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ, κλιματιςμοφ και νεροφ, επεξεργαςία 

λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν, μεταφορζσ και αποκικευςθ, 

δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 

Ψο άκροιςμα των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου για τουσ παραπάνω κλάδουσ, για το ζτοσ 2011 (ζτοσ με τα πιο πρόςφατα 
διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία), αποτελεί τθν Ψιμι Βάςθσ (296,7 εκατ. €) του εν λόγω δείκτθ.  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ Ψιμισ Χτόχου του ζτουσ 2023 (412,3 εκατ. €), αξιοποιικθκε το εργαλείο τθσ ‘πρόβλεψθσ’ (forecast) με βάςει τισ 
επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου τθσ περιόδου 2005-2018. Για τα ζτθ 2012 ζωσ 2018 ελιφκθςαν υπόψθ οι προβλζψεισ και τα 
δεδομζνα του Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2015-2018. 
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:  
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:  

 

Τ2614 

Υοςοςτό δαςικϊν εκτάςεων που προςτατεφονται 

Οριςμόσ 

Εκφράηει τθν ζκταςθ των δαςικϊν περιοχϊν που προςτατεφονται από τισ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ κινδφνων προσ τθ ςυνολικι 
ζκταςθ των δαςικϊν περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 

5α.1.1: Παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιϊν και φαινομζνων διάβρωςθσ εδάφουσ 

Για κάκε δράςθ που ςχετίηεται με προςταςία δαςικϊν περιοχϊν (από πυρκαγιζσ, διάβρωςθ ι άλλουσ κινδφνουσ), κα γίνεται 
εκτίμθςθ τθσ ζκταςθσ που επθρεάηεται από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ. 
Χε περίπτωςθ που ςε μία δαςικι περιοχι υλοποιοφνται περιςςότερεσ από μία παρεμβάςεισ (είτε από το ΥΕΥ Λ.Ρ. είτε από άλλο 
Ε.Υ., κα μετρθκεί θ ζκταςι τθσ μόνο μία φορά κατά τον υπολογιςμό τουσ δείκτθ. 
 
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
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Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ (επικοινωνία με αρμόδιουσ φορείσ, ςυλλογι & επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, κλπ). 
 
Ρθγζσ εκτίμθςθσ:  
Συχνότθτα εκτίμθςθσ:  
 

Τ2615 

Υοςοςτό πλθκυςμοφ που ωφελείται από μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν 

Οριςμόσ 

Σ πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ που ωφελείται από τθν εφαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν που 
εφαρμόηονται ςτον τόπο κατοικίασ και ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, προσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τθ δράςθ: 5β.1.1: Εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ και δράςεισ πρόλθψθσ 
κινδφνων από φυςικζσ και ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ 

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι μθδζν, κακϊσ δεν ζχουν υλοποιθκεί ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτθν Υεριφζρεια 
(όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ Ε.Υ. και ΥΕΥ των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων. 

Θ προςζγγιςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ γίνεται ςε αντιςτοιχία με τθ λογικι εκτίμθςθσ του δείκτθ εκροϊν Ψ2628. Οόγω τθσ φφςθσ 
των παρεμβάςεων που προβλζπονται, κεωρείται ότι κα καλφπτουν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ και επομζνωσ, το 
ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ (100%). Χε περίπτωςθ που εκτόσ των δράςεων που κα υλοποιθκοφν ςε περιφερειακό επίπεδο, 
υπάρξουν και αντίςτοιχεσ δράςεισ/ ςχζδια/ παρεμβάςεισ εκνικισ εμβζλειασ που επθρεάηουν τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, 
προφανϊσ ο πλθκυςμόσ δεν κα μετρθκεί ξανά. 
 
Ρθγζσ 
 
Συχνότθτα μζτρθςθσ: 
 

Τ2617 

Ξάλυψθ των απαιτιςεων που προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ για τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων 

Οριςμόσ 

Εκφράηει το ποςοςτό κάλυψθσ των απαιτιςεων που προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ για τθν Υεριφζρεια 
Λονίων Ριςων. Θ κάλυψθ εξάγεται από το πθλίκο με παρονομαςτι το άκροιςμα του προχπολογιςμοφ όλων των δράςεων / 
προγραμμάτων/ μζτρων που προβλζπονται ςτα Χχζδια Διαχείριςθσ για τθν Υεριφζρεια και αρικμθτι τον προχπολογιςμό αυτϊν 
που κα υλοποιθκοφν. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 

6β.1.1: Εφαρμογι μζτρων βζλτιςτθσ διαχείριςθσ υδάτων και παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα χζδια Διαχείριςθσ 

Λεκανϊν Απορροισ 

Απλι μεκοδολογία μζτρθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτο άκροιςμα του προχπολογιςμοφ των δράςεων / προγραμμάτων/ μζτρων που 

υλοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια ςτο πλαίςιο των Χχεδίων Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ, και τθ διαίρεςθ αυτοφ με τον 

προχπολογιςμό του ςυνόλου των δράςεων που προβλζπουν τα Χχζδια Διαχείριςθσ για τθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων. 

 

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
Θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν, δεδομζνου ότι τα Χχζδια ζχουν ολοκλθρωκεί, δεν ζχει ξεκινιςει όμωσ θ εφαρμογι τουσ ςτθν Υεριφζρεια. 
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου λαμβάνονται υπόψθ οι δράςεισ που ςχεδιάηεται να χρθματοδοτθκοφν από το ΥΕΥ (βάςει του 
διακζςιμου προχπολογιςμοφ) και επιπλζον το γεγονόσ ότι οριςμζνεσ οριηόντιεσ δράςεισ – απαιτιςεισ των Χχεδίων κα καλυφκοφν 
από το ΩΥΕΞΑ και το τομεακό Ε.Υ. Ψο άκροιςμα του προχπολογιςμοφ των δράςεων του ΥΕΥ και των οριηοντίων διαιρείται με τον 
ςυνολικό προχπολογιςμό όλων των απαιτιςεων και προκφπτει θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 ίςθ με 80%. 

Τ2623 

Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ 

Οριςμόσ 

Θ  ςυνολικι επιβατικι κίνθςθ  ανά ζτοσ (αρικμόσ επιβιβαςκζντων επιβατϊν) μζςω των λιμζνων  τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ 
καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 
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Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ βελτίωςθσ & ςυμπλιρωςθσ λιμενικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθ 
διαςφνδεςθ με τα ΔΕΔ-Π. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ και 
ςυμπλιρωςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςτο καλάςςιο χϊρο και τθ διαςφνδεςθ του μεταφορικοφ ςυςτιματοσ διακίνθςθσ με τα 
ΔΕΔ-Π». 

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (1.790.195) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά,  τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012, 
ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ (2.180.400) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα 
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012.¨ 
 
 

Τ2626 

Γυναικείοσ πλθκυςμόσ που καλφπτεται από δομζσ που υποςτθρίηουν γυναίκεσ που αποτελοφν κφματα βίασ 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των γυναικϊν τθσ Υεριφζρειασ που ζχει τθ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε δομζσ (ςυμβουλευτικισ και φιλοξενίασ)  
υποςτιριξθσ Γυναικϊν που αποτελοφν κφματα βίασ 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ 

Σ Ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ Ψ2626 δθμιουργικθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τισ δομζσ οι οποίεσ ςτθρίηουν γυναίκεσ οι οποίεσ 
είναι κφματα βίασ ι trafficking, και πιο ειδικότερα τα Χυμβουλευτικά Ξζντρα για τθ Βία κατά των Γυναικϊν και τουσ ενϊνεσ 
Φιλοξενίασ τα οποία λειτουργοφν και πρόκειται να λειτουργιςουν ςτθν Υεριφζρεια, ελλείψει κάποιου ςχετικοφ κοινοφ δείκτθ 
αποτελζςματοσ. 

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (95.727) υπολογίςτθκε με βάςθ τον πλθκυςμό γυναικϊν των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων (Ξζρκυρασ, 
Ηακφνκου και Ξεφαλονιάσ) ςτισ πρωτεφουςεσ των οποίων λειτουργοφν Χυμβουλευτικά Ξζντρα  ι/και ενϊνεσ Φιλοξενίασ, όπωσ 
αποτυπϊνονται από τθ Eurostat για το 2013. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (107.689) υπολογίςκθκε με βάςθ τον γυναικείο πλθκυςμό ο οποίοσ κα ζχει άμεςθ πρόςβαςθ 
ςε Ξζντρο Φιλοξενίασ Γυναικϊν ςτθν Υεριφζρεια (δθλ. τιμι βάςθσ ςυν τον γυναικείο πλθκυςμό τθσ Οευκάδασ). 

 

Τ2632 

Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο 
τθσ φτϊχειασ και δεν ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των διαβιοφντων κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και χωρίσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, πολιτϊν με πρόςβαςθ ςε δράςεισ του 
« health Safety Net»  επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν 
ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

 

Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Εκροϊν: 

Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Εκροϊν Ψ2632 επιλζχκθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το 
όριο τθσ φτϊχειασ. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ 

υπολογιςμοφ 

Σ δείκτθσ Ψ2632 τροφοδοτείται άμεςα από τον ειδικό δείκτθ εκροϊν T2633, υπολογίηοντασ ωσ τιμι βάςθσ μθδενικι (οι 
ςχετικζσ δράςεισ εφαρμόηονται για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια) και ςτθν τιμι ςτόχου τον αρικμό των ωφελοφμενων από τισ 
δράςεισ Health Safety Net ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των αναςφάλιςτων πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το 
όριο τθσ φτϊχειασ, με βάςθ εκτιμιςεισ ςε εκνικό επίπεδο από το Ωπουργείο Ωγείασ και τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν υπό 
εκπόνθςθ Υεριφερειακι Χτρατθγικι για τθ Φτϊχεια και τον Ξοινωνικό Αποκλειςμό. 
Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
 
 

 

Τ2635 

Επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 
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Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ ςτο πλαίςιο των 
δράςεων Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ εργαηομζνων και επιχειριςεων 

 Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ 

Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2635 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν 
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ κοινοφ δείκτθ 
αποτελζςματοσ. 

Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ 
υπολογιςμοφ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (9), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των 
επιχειριςεων οι οποίεσ υποςτθρίχκθκαν ςτο πλαίςιο των δράςεων Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ εργαηομζνων και επιχειριςεων 
κατά τθν ΥΥ 2007-2013 ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, με βάςθ ςτοιχεία τα οποία απζςτειλε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτα ΥΕΥ. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (9) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των επιχειριςεων οι 
οποίεσ κα υποςτθριχκοφν ςτο πλαίςιο των δράςεων αναδιάρκρωςθσ, όπωσ αυτόσ προκφπτει από τον κοινό δείκτθ εκροϊν CO23 
τθσ ΕΥ 8v. 

Τ2636 

Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων, ι ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με 
ςυντθροφμενα τζκνα, ι που ηουν ςε μονοπρόςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα, ι μετανάςτεσ, άτομα με αλλοδαπισ 
προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Φομ),  ι με αναπθρία, ι άλλα 
μειονεκτοφντα άτομα, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ  ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ δράςθ.  

Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ 

Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2636 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν 
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτθν ουςία αποτελεί ςυνδυαςμό των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ για τα 
μειονεκτοφντα άτομα CR05 (ςε ότι αφορά το περιεχόμενο) και CR09 (ςε ότι αφορά τον χρόνο αποτίμθςθσ τθσ αλλαγισ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ). 

Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ 
υπολογιςμοφ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (319), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα μζςο ποςοςτό ζνταξθσ ςε εργαςία (5%) των ωφελοφμενων των δράςεων 
ΨΣΥΕΞΣ κατά τθν ΥΥ 2007-2013 και των ωφελοφμενων, οι οποίοι κρίκθκαν ότι μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ μειονεκτοφντα 
άτομα, των δράςεων ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (17%), για το 2013, με βάςθ ςτοιχεία από τθν on-going 
αξιολόγθςθ του ΕΥΑΥΡΑΔ τα οποία απζςτειλε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτα ΥΕΥ. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (400) υπολογίςκθκε με βάςθ ποςοςτό ενεργοποίθςθσ (περιλαμβανομζνθσ πλζον και τθσ 
ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ και τθσ εξειδίκευςθσ) μεγαλφτερο από τθν ΥΥ 2007-2013 (10% και 20%, αντίςτοιχα) των 
ωφελοφμενων των ςχετικϊν δράςεων, όπωσ περιγράφθκαν άνωκεν, και τροφοδοτείται από τουσ δείκτεσ εκροϊν Ψ2629 και Ψ2630. 

Τ2637 

Ξοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των κοινωνικϊν επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ 
παρζμβαςθσ/ενίςχυςθσ 

Αιτιολόγθςθ επιλογισ Ειδικοφ Δείκτθ Αποτελζςματοσ 

Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ2637 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν 
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ 
κοινοφ δείκτθ αποτελζςματοσ. 

Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των ποςοτικϊν ςτόχων και μζκοδοσ 
υπολογιςμοφ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (18), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των 
κοινωνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια και είναι πιςτοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ Ξοινωνικισ Σικονομίασ  
ςτο ςχετικό Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ (2014) και οι οποίεσ ζλαβαν ςτιριξθ κάποιασ μορφισ εκτόσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων (δεδομζνου ότι δεν είχαν ενεργοποιθκεί ςχετικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τουσ ΕΧΥΑ 2007-2013). Θ τιμι ςτόχοσ του 
δείκτθ για το 2023 2023 (18) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των κοινωνικϊν επιχειριςεων οι 
οποίεσ πρόκειται να υποςτθριχκοφν και τροφοδοτείται άμεςα από τον κοινό δείκτθ εκροϊν (CO23). 
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Τ2724 

Επιχειριςεισ που διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ 

Οριζμός 

Ο απιθμόρ ηυν επισειπήζευν ΣΠΕ ηηρ Πεπιθέπειαρ επένδςζαν ζε ΣΠΕ [λογιζμικό (software), εξοπλιζμό 
(hardware), πποζυπικό (πποζλήτειρ ή εκπαίδεςζη) και ςπηπεζίερ], υρ ππορ ηο ζύνολο ηυν επισειπήζευν 

ΣΠΕ ηηρ Πεπιθέπειαρ. 

 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ  

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επιχειριςεων για ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν & 
εργαλείων αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ ΥΛΡ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων που αφοροφν ςε ενιςχφςεισ για τθ δθμιουργία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με τθν 
ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ επιχειριςεων που αναπτφςςουν 
εργαλεία ΨΥΕ». 

Σ δείκτθσ ςτθρίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ ςε δείγμα 350 ελλθνικϊν επιχειριςεων του κλάδου ΨΥΕ, αντιπροςωπευτικά 
επιλεγμζνεσ ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ (πλικοσ απαςχολουμζνων), τον ειδικότερο κλάδο δραςτθριότθτασ και τα γεωγραφικά 
διαμερίςματα (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ) τθσ Χϊρασ. Πετρά το ποςοςτό των επιχειριςεων (ιτοι τον αρικμό των επιχειριςεων που 
ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ ωσ προσ το ςφνολο των επιχειριςεων του δείγματοσ) που κατά το ζτοσ 2011 ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ 
*λογιςμικό (software), εξοπλιςμό (hardware), προςωπικό (προςλιψεισ ι εκπαίδευςθ) και υπθρεςίεσ+. 

 

Υπολογιςμόσ Τιμισ Βάςθσ και Στόχου: 
 
H τιμι βάςθσ (34,1%) ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, που ζγινε για λογαριαςμό τθσ ΞτΥ Α.Ε. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ 

ςτόχου (50%) βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ πεδίου για τθ Χϊρα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τισ επιχειριςεισ άνω των 10 
ατόμων, πάνω από μια ςτισ δφο διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται μζςω ζρευνασ που κα 
διεξάγεται ανά διετία από τθν Υεριφζρεια, με τθν ίδια μεκοδολογικι προςζγγιςθ που αποτιμικθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ. 
 

Τ2725 

Υολίτεσ που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των κατοίκων  τθσ ΥΛΡ που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου («Individuals who used the 
internet for interaction with public authorities»), προσ τον ςυνολικό αρικμό των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ  

Χτθν Ζρευνα Χριςθσ Ψεχνολογιϊν Υλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ τριςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ 
δειγματολθψίασ με πρωτογενι μονάδα ζρευνασ τθν επιφάνεια (ζνα ι περιςςότερα ενοποιθμζνα οικοδομικά τετράγωνα), 
δευτερογενι μονάδα ζρευνασ το νοικοκυριό και τελικι μονάδα ζρευνασ το άτομο θλικίασ 16 – 74 ετϊν. Οόγω του μεγζκουσ του 
δείγματοσ, θ ζρευνα αφορά επίπεδο NUTS 1, δθλαδι μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι. 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ανάδειξθσ του ςυγκριτικοφ 
πλεονεκτιματοσ τθσ ΥΛΡ ςτουσ τομείσ Ψουριςμόσ – Υολιτιςμόσ – Υεριβάλλον, αλλά και με δράςεισ θλεκτρονικισ υγείασ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν, αφενόσ ςε ζργα ςτοχευμζνων ψθφιακϊν εφαρμογϊν με 
χριςθ ΨΥΕ, με αντικείμενο τθν προϊκθςθ ενόσ διαφοροποιθμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ, αφετζρου ςε ψθφιακζσ εφαρμογζσ 
δθμόςιου χαρακτιρα ςτουσ τομείσ θλεκτρονικισ υγείασ – τθλεφροντίδασ και οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ 
ςτόχου «Αφξθςθ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν  που προςφζρονται ψθφιακά ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ και τθσ 
υγείασ». 

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου 

Ψα δεδομζνα για τον υπολογιςμό του δείκτθ ςτθρίηονται ςτθν ετιςια ζρευνα που διεξάγει θ Eurostat, μζςω των εκνικϊν 
ςτατιςτικϊν οργανιςμϊν, για τθ χριςθ των ICT  ςτα νοικοκυριά και ςε ατομικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιικθκε ο 
δείκτθσ τθσ Eurostat «Individuals who used the internet for interaction with public authorities». Ρα ςθμειωκεί ότι ςτα ςτοιχεία που 
δθμοςιοποιεί θ ΕΟΧΨΑΨ, ο δείκτθσ αφορά ςτθν μζτρθςθ των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, και όχι ςτθ μζτρθςθ των 
ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου. 

Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, για τθν τιμι βάςθσ (23,0%) χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ για τθν περιοχι NUTS 1 : Ξεντρικι Ελλάδα, με 
τθν παραδοχι ότι θ Υεριφζρεια Λονίων ζχει τθν ίδια τιμι για το δείκτθ με τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξεντρικισ Ελλάδασ. Για τθν 
εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (44,8%), ζγινε προβολι τθσ τάςθσ που προκφπτει από τθ διακζςιμθ χρονοςειρά ςτοιχείων 2011-2013.: 
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Τ2726 

Αρικμόσ ΠΠΕ που υποςτθρίηονται για τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ  

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των  ΠΠΕ τθσ Υεριφζρειασ που υποςτθρίηονται/ ενιςχφονται  για τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ 
Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμιουργίασ αποκεντρωμζνθσ δομισ για προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε 
τομείσ Υεριφερειακισ εξειδίκευςθσ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν και που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ 
παραγωγικϊν επενδφςεων ςε τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ». 

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου  
Θ τιμι βάςθσ για το δείκτθ είναι 0, κακϊσ δεν ζχουν υπάρξει ςτο παρελκόν ΠΠΕ οι οποίεσ να ζχουν υποςτθριχκεί για τθν 

ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ. Θ δε τιμι ςτόχοσ (15)  ζχει βαςιςτεί ςτθν εκτίμθςθ ότι, ςτο 
ςφνολο των επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν από τθν δομι και τισ αντζνεσ τθσ, εκείνεσ που κα χρειαςτοφν υποςτιριξθ για να 
παράξουν καινοτομίεσ ςτουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ δεν κα υπερβοφν τισ 15. 
 

Τ2727 

Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια 

Οριςμόσ 

Θ ετιςια κατανάλωςθ ςυνολικισ (τελικισ) ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια τθσ Υεριφζρειασ μετροφμενθ ςε ktoe. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ: 

4γ.1.1. Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτίρια δθμόςιασ χριςθσ και γενικά δθμόςιεσ υποδομζσ & 
δίκτυα και 

4γ.1.3. Προϊκθςθ ενεργειακισ αειφορίασ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ (Μικρά Νθςιά) (το τμιμα τθσ δράςθσ που αφορά ςτα 
δθμόςια κτίρια). 

Για τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια τθσ ΥΛΡ κα αναηθτοφνται ςτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ. 

 

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου  

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν 
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον δθμόςιο τομζα ανικει το 4,1% 
περίπου του ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο δθμόςιοσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Λονίων 
Ριςων καταναλϊνει το 2,9% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ 
θλεκτρικι ενζργεια ςτα δθμόςια κτίρια αποτελεί το 45% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται. 

Χτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα κατά το 2012 είναι 61.296*10
3
 kWh. 

Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 45%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα τθσ ΥΛΡ είναι 
61.296*10

3
/0,45 = 136.212.940 kWh ι 11,71 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012. 

Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν 
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι 
ίςο με 893,8 ktoe (2020). 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον 
δθμόςιο τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων (ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΛΡ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του δθμοςίου τομζα ςτο ςφνολο των 
χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον δθμόςιο τομζα τθσ ΥΛΡ 
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 1,06 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 11,71 – 1,06 = 10,65 ktoe που αποτελεί 
και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ. 

(θμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)  
 

Τ2728 

Πείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Υρογραμμάτων (ΧΕΧ) 

- 
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Τ2729 

Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ 

Οριςμόσ 

Θ ετιςια κατανάλωςθ ςυνολικισ (τελικισ) ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ τθσ Υεριφζρειασ μετροφμενθ ςε ktoe. 

 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ: 

4γ.1.4. Αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ και 

4γ.1.1. Προϊκθςθ ενεργειακισ αειφορίασ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ (Μικρά Νθςιά) (το τμιμα τισ δράςθσ που αφορά ςτισ 
κατοικίεσ) 

Σι ανωτζρω δράςεισ προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου του Υρογράμματοσ για εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων & 
περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ και κατοικίεσ. 

Για τθν ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα νοικοκυριά τθσ ΥΛΡ,  κα αναηθτοφνται ςτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ. 

 
Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου  

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν 
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον οικιακό ανικει το 36,5% περίπου του 
ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο οικιακόσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων 
καταναλϊνει το 2,1% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ 
θλεκτρικι ενζργεια ςτα νοικοκυριά αποτελεί το 27% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςε αυτά. 

Χτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα κατά το 2012 είναι 371.099*10
3
 kWh. 

Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 27%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΛΡ είναι 
371.099*10

3
/0,27 = 1.374.441.622 kWh ι 118,18 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012. 

Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν 
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι 
ίςο με 893,8 ktoe (2020). 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον 
οικιακό τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων (ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΛΡ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του οικιακοφ τομζα ςτο ςφνολο των 
χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΛΡ 
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 6,85 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 118,18 – 6,85 = 111,33 ktoe που 
αποτελεί και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ. 

 (θμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο)  
 

 

Τ2730 

Ζκταςθ Υεριοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν και θ εφαρμογι μζτρων τθσ 
Σδθγίασ 2007/60/ΕΞ 

Οριςμόσ 

Θ ζκταςθ των περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ που εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο πλθμμφρασ και για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ 
αξιολόγθςθ του κινδφνου και θ λιψθ ςχετικϊν μζτρων πρόλθψθσ ι/ και αντιμετϊπιςθσ. 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 

5α.1.1: Παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιϊν και φαινομζνων διάβρωςθσ εδάφουσ 

Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ. 

Τ2731 

Εκτροπι Βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ) από τθν ταφι 

Οριςμόσ 

Εκφράηει τθν ποςότθτα των Βιοαποδομιςιμων Αςτικϊν Αποβλιτων που δεν οδθγοφνται ςε ταφι (αλλά ςε άλλθ μορφι 
διαχείριςθσ) προσ τθ ςυνολικι ποςότθτα ΒΑΑ που παράγεται ςτθν Υεριφζρεια (%). 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
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6α.1.1: Ανάπτυξθ υποδομϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων Μικρϊν Νθςιϊν 

Από τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια και 
τον υπό ανακεϊρθςθ ΥΕΧΔΑ, το ποςοςτό των ΒΑΑ που εκτρζπονταν από τθν ταφι κατά το 2010 (ζτοσ βάςθσ) ιταν περίπου 10%, 
ενϊ εκτιμάται ότι μετά τισ παρεμβάςεισ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν από ΥΕΥ και τομεακό ΕΥ, το ποςοςτό αυτό κα φτάςει 
ςτο 75% το 2023 (ςτόχοσ). 

Τ2732 

Διαρροζσ πόςιμου νεροφ 

Οριςμόσ 

Θ ποςότθτα πόςιμου νεροφ που διαρρζει από τα δίκτυα φδρευςθσ τθσ Υεριφζρειασ προσ τθν ςυνολικι ποςότθτα νεροφ που 
διοχετεφεται μζςω των παραπάνω δικτφων. 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ: 

6β.1.1: Εφαρμογι μζτρων βζλτιςτθσ διαχείριςθσ υδάτων και παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα Χχζδια Διαχείριςθσ 
Οεκανϊν Απορροισ 

Σ δείκτθσ εκφράηει τθν εκ των προτζρων εκτιμϊμενθ μείωςθ ςε διαρροζσ πόςιμου νεροφ και μετράται ωσ ποςοςτό των διαρροϊν  
επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ νεροφ που διοχετεφεται ςτο δίκτυο. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε ςυλλογι των ςτοιχείων που τθροφν οι ΔΕΩΑ και οι Ωπθρεςίεσ φδρευςθσ των Διμων τθσ 
Υεριφζρειασ (θ τιμι βάςθσ ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ ανζρχεται ςτο 36%). 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου υπολογίηεται θ αλλαγι που κα προκφψει από τισ παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ ςε ζργα 
φδρευςθσ τθσ Ηακφνκου, τθσ Ξζρκυρασ και τθσ Ξεφαλονιάσ και εκτιμάται ςτο 31%. 

Τ2733 

Επιςκεψιμότθτα ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

Οριςμόσ 

Σ ετιςιοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςε όλουσ τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ 
Υεριφζρειασ (ςτόχοσ το ζτοσ 2023) 

 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 

6γ.1.1: Δράςεισ προςταςίασ, ανάδειξθσ και προβολισ ςτοιχείων τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

Από ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίςτθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012, ίςθ με 243.882 επιςκζπτεσ. 
Για τθν εκτίμθςθ του ςτόχου ζγινε θ παραδοχι ότι οι επιςκζπτεσ ςουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κα αυξθκοφν κατά 20% περίπου 
(λαμβάνοντασ υπόψθ και αποτελζςματα ςχετικϊν δράςεων ζωσ ςιμερα) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου. Επομζνωσ, θ 
τιμι ςτόχοσ ιςοφται με 300.000 επιςκζπτεσ περίπου το 2023. 

Τ2734 

Υροςτατευόμενεσ Υεριοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 200) με εργαλεία διαχείριςθσ 

Οριςμόσ 

Θ  ζκταςθ των περιοχϊν Natura που ζχουν εργαλεία διαχείριςθσ ωσ προσ το ςφνολο των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ  που ςυνδζεται με τθ δράςθ: 

6.δ.1.1: Δράςεισ προςταςίασ, διαχείριςθσ και ιπιασ αξιοποίθςθσ οικοςυςτθμάτων και περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ 

Σι περιοχζσ NATURA τθσ ΥΛΡ καταλαμβάνουν ςυνολικι ζκταςθ 189,8 χιλ.εκτ.. Πεταξφ αυτϊν, δφο ςθμαντικζσ προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ που διαχειρίηονται ςιμερα αντίςτοιχοι Φορείσ Διαχείριςθσ: το Εκνικό Καλάςςιο Υάρκο Ηακφνκου, με ζκταςθ 29.036 
εκτάρια και ο Εκνικόσ Δρυμόσ Αίνου με ζκταςθ 2780 εκτάρια περίπου. Ψο άκροιςμα τθσ ζκταςθσ των δφο αυτϊν περιοχϊν προσ τθ 
ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ, δίνουν τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ (17%). 

Ψο ποςοςτό των περιοχϊν Natura που κα αποκτιςουν εργαλεία διαχείριςθσ ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 
εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο 56% περίπου (τιμι ςτόχοσ), ςυνυπολογίηοντασ τιε περιοχζσ που κα καλυφκοφν από τισ δράςεισ που κα 
υλοποιθκοφν από το ΥΕΥ και από το τομεακό Ε.Υ. 

Τ2735 

Υλθκυςμόσ που ωφελείται από δράςεισ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Σ δείκτθσ εκφράηει το ςυνολικό πλθκυςμό που ωφελείται από ζργα ανάπλαςθσ ι δθμιουργίασ υπαικρίων χϊρων και ζργα 
ανζγερςθσ ι ανακαίνιςθσ δθμόςιων ι εμπορικϊν κτιρίων ςε αςτικζσ περιοχζσ. 
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ  που ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
6ε.1.1: Δράςεισ βελτίωςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 
 
Θ τιμι βάςθσ (35.000) προζκυψε από ζργα αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ που υλοποιικθκαν ζωσ ςιμερα ςε διάφορεσ 
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περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ (κυρίωσ Ηάκυνκο και Ξζρκυρα). 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρικθκε ότι οι δράςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ κα υλοποιθκοφν ςε Ξζρκυρα, 
Ηάκυνκο, Οευκάδα, Αργοςτόλι και Οθξοφρι. Επιπλζον, ζγινε θ παραδοχι ότι από μια  δράςθ αςτικισ ανάπλαςθσ δυνθτικά είναι 
ωφελοφμενοσ όλοσ ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ όπου υλοποιείται. Επομζνωσ, ο ςτόχοσ του δείκτθ προκφπτει ωσ άκροιςμα του 
πλθκυςμοφ των ανωτζρω περιοχϊν (57.000). Τταν ςε μια περιοχι υλοποιοφνται περιςςότερεσ από μία δράςεισ, ο πλθκυςμόσ τθσ 
περιοχισ μετράται μόνο μία φορά. 

Τ2737 

Επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

Οριςμόσ 

Σ ετιςιοσ αρικμόσ των  επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ ( ΨΕΥ, ΨΕΛ και Ξζντρα Ωγείασ).  

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν υγείασ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αφξθςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ». 

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου 

Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε εκτιμιςεισ του Ωπουργείου Ωγείασ. 

Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα. 
 

Τ2738 

Πζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι δομι 

Οριςμόσ 

Σ αρικμόσ των μακθτϊν προσ τον αρικμό  ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ.  

 

Σ δείκτθσ αφορά ςτθν αναλογία των μακθτϊν (αϋκμιασ και βϋκμιασ εκπαίδευςθσ) και ςχολικϊν μονάδων. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ & βελτίωςθσ υποδομϊν  α’ βάκμιασ  & β’ βάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα, τόςο των δράςεων ολοκλιρωςθσ ζργων του ΕΧΥΑ 2007-2013, όςο και των δράςεων βελτίωςθσ/ςυμπλιρωςθσ 
υποδομϊν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε υποδομζσ α’-βάκμιασ και β’-
βάκμιασ εκπαίδευςθσ». 

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου 

Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ (125,8) χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2013 και ειδικότερα ο 
αρικμόσ μακθτϊν και ο αρικμόσ ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ ΥΛΡ. Θ τιμι βάςθσ είναι ο 
λόγοσ του ςυνόλου των μακθτϊν των δφο βακμίδων προσ το αντίςτοιχο ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων. Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ 
ςτόχου (122,7), χρθςιμοποιικθκε θ προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (θλικίεσ 7-18) τθσ Eurostat για το 2020, ςε επίπεδο χϊρασ, 
βάςει τθσ οποίασ ο ρυκμόσ αφξθςθσ φκάνει το 2,1%. Ψο ποςοςτό αυτό χρθςιμοποιικθκε για τθν προβολι του μακθτικοφ 
πλθκυςμοφ του ζτουσ 2013 τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ ΥΛΡ. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ του 
εκτιμϊμενου μακθτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεμβάςεων που κα 
γίνουν ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ.  
 
 

Τ2739 

Πείωςθ χρονοαπόςταςθσ οδοφ πρόςβαςθσ αεροδρομίου Ξζρκυρασ- 3Γεφφρια-Βρυϊνθ 

Οριςμόσ 

Θ διαφορά του χρόνου διζλευςθσ τθσ οδοφ πρόςβαςθσ αεροδρομίου Ξζρκυρασ- 3Γεφφρια-Βρυϊνθ, πριν και μετά τθν 
προβλεπόμενθ παρζμβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο οδικό άξονα. 

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ τθσ Μεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ τροφοδοτείται από τισ δράςεισ ςυμπλιρωςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν οδικισ  διαςφνδεςθσ 
με κόμβουσ ΔΕΔ-Π. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
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τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ και 
ςυμπλιρωςθ βαςικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν ςτο χερςαίο χϊρο και τθ διαςφνδεςθ του μεταφορικοφ ςυςτιματοσ διακίνθςθσ 
επιβατϊν και εμπορευμάτων ςτο χερςαίο χϊρο.».  

Υπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ και ςτόχου 

Θ τιμι βάςθσ (20 λεπτά)  ςτθρίηεται ςε πραγματικά δεδομζνα μζτρθςθσ τθσ χρονοαπόςταςθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ (5 λεπτά) 
εκτιμικθκε με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ζργου. 
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

Ειδικοί Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

T2401 

Ερευνθτικοί φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ που ςυμμετζχουν ςε εκνικά ι/ και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Από   τθν εκπόνθςθ τθσ Υεριφερειακισ ςτρατθγικισ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» για τθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου, οι κφριοι ερευνθτικοί 
τομείσ που ζχουν αναπτυχκεί ςτθ Υεριφζρεια  είναι επτά (7), από τθσ οποίουσ δφο (2)  αναφζρονται ςε ερευνθτικά πεδία τα οποία 
ταυτίηονται με δφο από τθσ πυλϊνεσ τθσ RIS3 τθσ Υεριφζρειασ. Ψθσ αναφζρεται ςτθν Υεριφερειακι ςτρατθγικι RIS3, οι νζοι τομείσ 
που αναδεικνφονται μζςα από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αλλά και ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ, είναι εκείνοι του αγροδιατροφικοφ 
τομζα και του περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τον  τουριςμό. Αυτοί οι δφο τομείσ κα αναπτυχκοφν κατά τθν τρζχουςα 
προγραμματικι περίοδο, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναπτυξιακά αποτελζςματα που επιδιϊκει θ Υεριφζρεια. 
Πε δεδομζνο ότι ιδθ υφίςτανται τομζασ τουριςμοφ και περιβάλλοντοσ ςτο Υανεπιςτιμιο Υελοποννιςου, κα πρζπει να αναπτυχκεί 
τθσ τθσ τομζασ ζρευνασ, χωρίσ να διαγράφεται προοπτικι δθμιουργίασ νζου τομζα πζραν εκείνου που αναφζρεται ςτθ ςτρατθγικι 
«ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ» τθσ Υεριφζρειασ. Ζτςι ωσ τιμι ςτόχοσ είναι οι οκτϊ ερευνθτικοί τομείσ. 
  

 

T2402 

Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (ωσ ποςοςτό του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ) 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με ςτοιχεία του 2011, τα πλζον πρόςφατα επίςθμα δθμοςιευμζνα. Θ τιμι ςτόχοσ 
εκτιμικθκε, αυξθμζνθ κατά  0,02 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:                                                                             
α) Ψθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν για ζρευνα και τεχνολογία ςε Υεριφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Υεριφερειακισ  
και εκνικισ RIS3.              
β) Ψθν προςδοκϊμενθ αφξθςθ του Υεριφερειακοφ ΑΕΥ με τθν υποχϊρθςθ τθσ κρίςθσ και φφεςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του 
παραγωγικοφ ιςτοφ εφαρμόηοντασ τθ ςτρατθγικι RIS3 
  

 

T2403 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με κακυςτζρθςθ επικαιροποίθςθσ των τιμϊν 
του. Θ τιμι ςτόχοσ για το 2023 εκτιμικθκε κατά  5% μεγαλφτερθ τθσ τιμισ βάςθσ. Ψο χαμθλό ποςοςτό αφξθςθσ τθσ ΑΥΑ ΨΥΕ για τθν 
Υελοπόννθςο, ςε μια δωδεκαετία αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι θ επιχειρθματικι βάςθ ΨΥΕ ςτθ Υεριφζρεια ζχει ςθμαντικό 
ανταγωνιςμό από το Πθτροπολιτικό κζντρο, λόγω άμεςθσ γειτνίαςθσ. 
  

 

T2405 

Κατθγορίεσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ από δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε με τθ κεϊρθςθ ότι υφίςτανται ιδθ ςτθ Υεριφζρεια δφο κατθγορίεσ 
θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ. Θ πρϊτθ είναι οι φορολογικζσ υπθρεςίεσ, 
οι οποίεσ προςφζρονται με πρωτοβουλία του κεντρικοφ Ξράτουσ. Θ δεφτερθ είναι οριςμζνεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που 
προςφζρονται μζςω των ΞΕΥ και των ΣΨΑ. Εκείνθ που προςδιορίηει ςωρευτικά τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ είναι θ προγραμματιηόμενθ 
ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ,  τουλάχιςτον μία πρόςκετθ κατθγορία υπθρεςιϊν, ςτον τομζα των  πολιτιςτικϊν και τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, 
κυρίωσ όςον αφορά ςτθν επιχειρθματικότθτα. 
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T2407 

Αξία εξαγωγϊν (%) επί του κφκλου εργαςιϊν των επιχειριςεων τουσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ πολφ υψθλι τιμι βάςθσ αυτοφ του δείκτθ, με πθγι τθν ΕΟΧΨΑΨ, οφείλεται ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα δφο – τριϊν μεγάλων 
υπερτοπικισ ςθμαςίασ και δραςτθριότθτασ μονάδεσ τουσ Υελοποννιςου, με εγκατάςταςι τουσ ςτθ Ξορινκία. Υαρ’ όλα αυτά, ο 
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηει τουσ ςτόχουσ του Υρογράμματοσ και δθ τον τελικό ςτόχο τουσ RIS3  τουσ 
Υεριφζρειασ για αφξθςθ τουσ ανταγωνιςτικότθτασ και τουσ εξωςτρζφειασ τουσ μζςω τουσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν τουσ.  Θ 
ςτοχευόμενθ αφξθςθ είναι μικρι (τουσ τάξθσ του 10%)  με δεδομζνο ότι αυτι θ αφξθςθ αναμζνεται να προζλκει από τουσ ςχετικά 
μικρζσ μονάδεσ τουσ Υεριφζρειασ, που ςυμμετζχουν με πολφ μικρό ποςοςτό ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τουσ Υεριφζρειασ. Αυτό 
εκτιμάται από το γεγονόσ ότι οι μεγάλεσ εξαγωγικζσ μονάδεσ που δθμιουργοφν το μεγάλο μζγεκοσ εξαγωγϊν, λόγω τουσ διεκνοφσ 
φφεςθσ παρουςιάηουν ςθμαντικι πτϊςθ των εξαγωγϊν τουσ. 
  

 

T2408 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Πε δεδομζνο ότι το Υρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ 
Υεριφζρειασ, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εςτιάηει ςτθν αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ Αξίασ Υαραγωγισ ςε κλάδουσ υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, ιτοι ςε κλάδουσ αυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ. Σι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι αναφζρονται ςτθ μεταποίθςθ και ςτισ 
υπθρεςίεσ εμπορίου, ςίτιςθσ, τουριςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ δθμιουργοφν αλυςίδεσ αξίασ. Θ τιμι βάςθσ 
προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ, όμωσ χρονικι υςτζρθςθ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ απεικονίηει μια προςδοκία αφξθςθσ  15% 
περίπου, μζχρι το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Θ προςδοκία αυτι πζραν τθσ αναγκαιότθτασ τθσ για τον κοινωνικοοικονομικό 
ιςτό τθσ Υεριφζρειασ, είναι ρεαλιςτικι, με δεδομζνθ τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ RIS3 και τθν ιδιαίτερθ εςτίαςθ των προςπακειϊν 
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. 
  

 

T2409 

Aκακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Ξαι αυτοφ του δείκτθ οι τιμζσ προζρχονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ χρονικι υςτζρθςθ διακζςιμων ςτοιχείων, ςε περιφερειακό 
επίπεδο. Εκτόσ από τθν επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ο κοινωνικόσ ιςτόσ τθσ Υεριφζρειασ 
ωφελείται από το ςφνολο του παραγωγικοφ ιςτοφ και αυτι τθ ςτόχευςθ ζχει ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ 
αναφζρεται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ Ακακάριςτθσ Αξίασ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου. Αυτό ςτοχεφεται από το ςφνολο του 
κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ζςτω και ςε μικρότερο ποςοςτό απ' ότι θ ΑΥΑ τομζων και κλάδων υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, αλλά επιδιϊκεται  μζςω τθσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ νζων προϊόντων.  
  

 

T2410 

Άμεςα ωφελοφμενοσ αςτικόσ πλθκυςμόσ 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ (50.000) του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτον ωφελοφμενο αςτικό πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ 
Υελοποννιςου ςτα ζξι αςτικά του κζντρα, από παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ κατά τθν περίοδο 2007 - 2013, ςτο 
πλαίςιο του ΕΥ ΔΕΥΛΡ 2007-2013. Θ τιμι αυτι εκφράηει  το πλικοσ των κατοίκων, υποβακμιςμζνων μικρoπεριοχϊν κάκε αςτικοφ 
κζντρου, με δεδομζνο ότι,  κατά κφριο λόγο ςε αυτι τθ κατθγορία αςτικϊν περιοχϊν ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ι / και 
υλοποιοφνται αυτά τα προγράμματα.  Θ τιμι ςτόχοσ (50.000) προςδιορίςκθκε με τα αυτά κριτιρια, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι, αφ' ενόσ 
κα ςχεδιαςκεί και κα υλοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, από το ΥΕΥ  Υελοποννιςου 2014 - 
2020, ενϊ ςε άλλα αςτικά κζντρα τθσ Υεριφζρειασ, προβλζπεται να γίνουν ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ, ζςτω και 
εκτόσ  ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.  
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T2412 

Άμεςα ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν που εφαρμόηονται προγράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει ωσ τιμι βάςθσ του μθ αςτικό πλθκυςμό που ωφελικθκε κατά τθν περίοδο 2007 - 2013 από 
παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΣΥΑΑΧ) και από το Leader. Ωσ τιμι ςτόχοσ για το 2023 υπολογίηεται το 30% του 
μθ αςτικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, που εκτιμάται ότι κα ωφελθκεί τόςο από τισ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ 2014 - 
2020, ςτο πλαίςιο ΨΑΥΨΣΞ (CLLD), όςο και από αντίςτοιχα προγράμματα του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
  

 

T2413 

Άμεςα ωφελοφμενοι φοιτθτζσ 

Σριςμόσ: 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ φοιτθτζσ από κτιριακζσ παρεμβάςεισ και εξοπλιςμό τθν περίοδο 2014 - 
2020. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Υθγι ςτοιχείων για τθν τιμι βάςθσ είναι θ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, ςε ςυνδυαςμό με τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από τθ 
διοίκθςθ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τον προγραμματιςμό ανάπτυξθσ των εργαςιϊν του 
Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. Εξ' αυτοφ δε του γεγονότοσ ςχεδιάηονται οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ, με δεδομζνο 
ότι για τθν περίοδο 2014 - 2020 μόνο το ΥΕΥ είναι το κφριο μζςο χρθματοδότθςθσ υποδομϊν παιδείασ. 
  

 

T2414 

Άμεςα ωφελοφμενοι μακθτζσ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αναφζρεται ςτον αρικμό ωφελοφμενων φοιτθτϊν, κυρίωσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, αλλά και του 
ΑΨΕΛ Υελοποννιςου κατά βάςθ με τισ παρεμβάςεισ του ΕΥ ΔΕΥΛΡ, από το Υρόγραμμα τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου. Ωσ τιμι ςτόχοσ 
είναι ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ φοιτθτϊν που κα ωφελθκοφν, από αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ υποδομϊν, όχι αποκλειςτικά 
αλλά κατά βάςθ από το ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 – 2020 
  

 

T2415 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ  δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι  ο πλζον κατάλλθλοσ για τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων που 
προγραμματίηονται τόςο ςτο ΥΕΥ Υελοποννιςου, όςο και ςτο αντίςτοιχο Ψομεακό. Χ' αυτι τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ του Υρογράμματοσ 
δεν υπάρχουν ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Υαρ' όλα αυτά  ζχουν προχωριςει οι ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ, το 
οποίο είναι ο αρμόδιοσ φορζασ παροχισ των αντίςτοιχων ςτοιχείων  για περιφερειακι μζτρθςθ  του ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Χε κάκε 
περίπτωςθ το ΥΕΥ Υελοποννιςου κα ςυνειςφζρει ανάλογα ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου.  
 
  

 

T2417 

Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ, ζναντι φυςικϊν καταςτροφϊν 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Υθγι ςτοιχείων  είναι θ αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου  και ςυγκεκριμζνα οι Διευκφνςεισ Ωδάτων και 
Δαςϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ, αλλά και τθσ τιμισ ςτόχου ελιφκθςαν υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία:     
α) Σι οικιςμοί τθσ Υεριφζρειασ  που βρίςκονται πλθςίον δαςϊν / δενδρϊδεισ εκτάςεισ.                                                                                                                                           
β) Χφμφωνα με το προκαταρκτικό Χχζδιο αξιολόγθςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ του Ωδάτινου Διαμερίςματοσ Υελοποννιςου - Δυτικισ 
Ελλάδασ  κακορίςτθκαν οι εκτάςεισ που εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο πλθμμυρϊν. Πε βάςθ τα αντιπλθμμυρικά ζργα που ζχουν γίνει 
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μζχρι ςιμερα και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί ζχει κακοριςκεί θ τιμι βάςθσ. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τον κατ' αρχιν 
ςχεδιαςμό των μζτρων και ζργων που κα λθφκοφν / υλοποιθκοφν από όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων:  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου  (Διευκφνςεισ Ωδάτων και Δαςϊν) 
 

 

T2419 

Κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ Υελοποννιςου προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ενϊ επίςθσ ςφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ  εκτιμάται ότι 
μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2014 - 2020 κα ζχει επιτευχκεί θ τιμι ςτόχοσ. Πε δεδομζνθ δε τθν ζναρξθ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, ο ςτόχοσ αυτόσ κα υπερκαλυφκεί ςθμαντικά. 
  

 

T2420 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ παροχι νεροφ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χφμφωνα με  τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Ωδάτων, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Υελοποννιςου και ςτθ βάςθ 
των ςχεδίων διαχείριςθσ των Οεκανϊν Απορροισ  προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ  κακϊσ επίςθσ και οι άμεςεσ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ  
ςυγκεκριμζνθσ τιμισ ςτόχου. 
 
Υθγι ςτοιχείων:  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου  (Διευκυνςθ Ωδάτων) 
 

 

T2421 

Επιςκζψεισ ςε φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ 

-        

 

T2422 

Ρεριοχζσ που αναβακμίηονται ςε αςτικά οικιςτικά κζντρα 

Σριςμόσ: 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ του δείκτθ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε  με βάςθ τισ παρεμβάςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτα ζξι (6)  αςτικά κζντρα τθσ 
Υεριφζρειασ τθν προθγοφμενθ περίοδο. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ αφ' ενόσ τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα αςτικά 
κζντρα, αφ' ετζρου με βάςθ τισ προοπτικζσ και τα μζςα που υπάρχουν τόςο ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, όςο και ςε επίπεδο εκνικό, απ' 
όλεσ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 
 
  

 

T2423 

Χρονοαπόςταςθ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Υθγι ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ  των τιμϊν βάςθσ και ςτόχου είναι θ ΔΕΧΕ  Υεριφζρειασ Υελοποννιςου.  Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου 
του δείκτθ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ των παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του οδικοφ δικτφου και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ.  Ι από ςθμείο προσ ςθμείο παρζμβαςθσ ςε ςχζςθ με 
τθν λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τθν παρζμβαςθ ςυντίκεται ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνου μακθματικοφ τφπου. 
 
Υθγι ςτοιχείων:  ΔΕΧΕ  Υεριφζρειασ Υελοποννιςου 



 

 
308 

  

 

T2425 

Αεροπορικϊσ μετακινοφμενοι επιβάτεσ από και προσ τθν Υεριφζρεια 

-        

 

T2426 

Ρρόςβαςθ και χριςθ υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Τριτοβάκμια) 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ / περίκαλψθσ 
τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου με κριτιριο τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ ςε ετιςια 
βάςθ. Θ τιμι βάςθσ  είναι από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκφράηουν τισ επιςκζψεισ για 
πρωτοβάκμια ι / και δευτεροβάκμια περίκαλψθ  για ζνα ζτοσ. Θ τιμι ςτόχοσ εκφράηει τθν εκτιμϊμενθ ετιςια αφξθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Υεριφζρεια  Υελοποννιςου, κατόπιν των παρεμβάςεων του ΥΕΥ 
2014 - 2020, αλλά και από πικανοφσ άλλουσ παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν ςτθ μεταβολι τθσ τιμισ ςτόχου αυτοφ του δείκτθ. 
  

 

T2427 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ: 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Υεριφζρειασ είναι ζνασ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςυναρτάται κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ του από το καταςκευαςτικό του μζροσ, ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα εξυπθρετιςεων  των εν δυνάμει 
ωφελοφμενων ςε θμεριςια βάςθ. 
Ψα ςχετικά ςτοιχεία τθσ τιμισ βάςθσ είναι τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από τθν αντίςτοιχθ βάςθ δεδομζνων ςε περιφερειακό 
επίπεδο, με παράλλθλθ χωροκζτθςι τουσ, ςε επίπεδο Υεριφερειακισ Ενότθτασ. Θ τιμι ςτόχοσ, αυξθμζνθ κατά 20%, ζναντι τθσ τιμισ 
βάςθσ προκφπτει κατά κφριο λόγο από τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, με δεδομζνο  ότι δεν 
προβλζπονται ςχετικζσ παρεμβάςεισ, τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τα ΕΔΕΨ  κατά τθν περίοδο 2014 - 2020. 
  

 

T2431 

Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν μζτρθςθ  τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Υεριφζρεια 
Υελοποννιςου υπό τθν ζννοια του αρικμοφ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται ι / και κα δθμιουργθκοφν ςτθν 
Υεριφζρεια. Ψα ςτοιχεία για τθ τιμι βάςθσ, ωσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται και λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια 
ζχουν ωσ πθγι τθν ΕΩΧΕΞΨ κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ που διεξιγαγε. Θ τιμι ςτόχου είναι ο ςωρευτικόσ αρικμόσ επιχειριςεων που 
προβλζπεται να υπάρξουν και να λειτουργιςουν ςτθ Υεριφζρεια κατά τθν περίοδο 2014 - 2020, τόςο με τισ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ, 
όςο και με άλλεσ παρεμβάςεισ άλλων μζςων και φορζων. Χ' αυτι τθ τιμι ςτόχο περιλαμβάνονται 25 νζεσ επιχειριςεισ από το ΥΕΥ, το 
οποίο όπωσ φαίνεται από τον δείκτθ εκροϊν CO01 αυτισ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα υποςτθρίξει και 15 υφιςτάμενεσ. 
  

 

T2434 

Σριςμόσ: 
Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:        
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9vi 
Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ 
του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν πολιτικϊν 
απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ των 
ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι 
ι απαςχολοφνται, ςτθν τιμι ςτόχο του δείκτθ εκροϊν CO17, ιτοι ςε 1.500 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 15% για τθν περίοδο 2007-
2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. Ωσ 
εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 225, ιτοι 1.500 Χ 15%. Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ 
δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Υελοποννιςου, ζτςι ϊςτε το 25% των 
ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ , κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το ποςοςτό ςτθν τιμι του δείκτθ εκροϊν CO17, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 
375. 
 

 
9iv 

 
Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ 
του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν πολιτικϊν 
απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ 15% των 
ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι 
ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO012 και CO17, ιτοι ςε 25.000 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό αναφζρεται 
ςτθ  περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του 
ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 3.750, ιτοι 25.000 (το άκροιςμα των δεικτϊν εκροϊν CO12 & CO17) Χ 15%. 
Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Υελοποννιςου, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ , 
κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το 
ποςοςτό ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO12 και CO17, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 6.250. 

 
  

 

T2435 

Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ 
του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν πολιτικϊν 
απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ των 
ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και οι οποίοι, είτε με τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, είτε εντόσ ζξι μθνϊν από 
τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO01 και 
T2450, ιτοι ςε 1.100 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 17% για τθν περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ και προζρχεται από 
ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013, κυρίωσ όςον αφορά ςε δράςεισ αποδζςμευςθσ από τθ 
φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων. Ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 187, ιτοι 1.100 Χ 17%. Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ 
αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του 
ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ 
να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, είτε  ςε ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, είτε με τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.  
Αναγόμενο αυτό το ποςοςτό, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO01  και Ψ2450, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ 
αποτελζςματοσ 275. 
 
  

 

T2436 

Άτομα ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων που ενςωματϊνονται ςτθν κοινωνία 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ του Υρογράμματοσ κα προςδιοριςκοφν 
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τιμι βάςθσ και τιμι ςτόχοσ ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι.  
  

 

Ειδικοί Δείκτεσ Εκροϊν 

1 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]        

 

2 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]        

 

3 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

*Μθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014]        

 

T2406 

Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται από δθμόςιουσ φορείσ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ  τιμι ςτόχου του δείκτθ βαςίςτθκε ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν χριςθσ ΨΥΕ, από πολίτεσ ι / και επιχειριςεισ  απομακρυςμζνων 
περιοχϊν τθσ Υεριφζρειασ. Υαράλλθλα, λαμβάνεται υπόψθ και θ  αναδυόμενθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα θ οποία κα 
ενδυναμωκεί με το ςφνολο των δράςεων του ΑΥ1, κακϊσ και του ΑΥ3, κυρίωσ όςον αφορά ςε πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
  

 

T2428 

Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ. 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Αντίςτοιχα, θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν προκφπτει με βάςθ τισ ανάγκεσ που ζχουν διαγνωςκεί ςε ςχζςθ με το μζςο μοναδιαίο 
κόςτοσ των υποδομϊν, εκτιμικθκε θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ.  

 

T2430 

Ρλθκυςμόσ των αςτικϊν κζντρων τθσ Ρεριφζρειασ, που καλφπτεται από τισ παρεμβάςεισ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Ωσ τιμι ςτόχοσ αναφζρεται κατά βάςθ ς' ζνα ςθμαντικό μζροσ ωφελοφμενου πλθκυςμοφ του μεγάλου αςτικοφ κζντρου τθσ 
Υεριφζρειασ, ενϊ επιπρόςκετα υπολογίηεται και ζνα μζροσ αςτικοφ πλθκυςμοφ  άλλων αςτικϊν κζντρων όπου προβλζπεται να 
γίνουν μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ, εκτόσ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων. 
  

 

T2433 

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ των περιοχϊν τθσ Ρεριφζρειασ, που καλφπτεται από τισ παρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ  

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Ωσ τιμι ςτόχοσ εκροισ αναφζρεται ο εκτιμϊμενοσ πλθκυςμόσ υπαικρου, ο οποίοσ κα ωφελθκεί από προγράμματα τοπικισ 
ανάπτυξθσ. Αυτό ζχει προκφψει από ζναν κατ' αρχιν ςχεδιαςμό τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνολικοφ 
ςχεδιαςμοφ χωρικισ ανάπτυξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και αντίςτοιχα προγράμματα από το Ψομεακό Υρόγραμμα Αγροτικισ 



 

 
311 

Ανάπτυξθσ. 
  

 

T2450 

Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτϊμενων ατόμων 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο με ειςόδθμα κάτω του ορίου τθσ φτϊχειασ, κατά 
κανόνα άνεργο ι μθ οικονομικά ενεργό άτομο το οποίο δεςμεφεται από τα εξαρτϊμενα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του τα οποία 
εξυπθρετοφνται από κοινωνικζσ δομζσ, όπωσ παιδικοί - βρεφικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά 
ωφελοφμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ περιόδου 2007-2013, εξορκολογικοποιθμζνα προσ τα κάτω, για μεν τουσ βρεφονθπιακοφσ 
ςτακμοφσ φκάνει τα 2.200 ευρϊ, για τα δε ΞΔΑΥ ςτα 1.300 ευρϊ. Πε δεδομζνο ότι ςτθν Υεριφζρεια θ αρικμθτικι ςχζςθ αυτϊν των 
δφο κατθγοριϊν δομϊν είναι 4/5 βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί και το υπόλοιπο 1/5 ΞΔΑΥ, το μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ 
δράςθσ ανά ωφελοφμενο ανζρχεται ςε 5.200 ευρϊ. Πε βάςθ αυτό το μζςο κόςτοσ και ςφμφωνα με τα διακζςιμα κονδφλια / πόρουσ 
τθσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9i, ο αρικμόσ των ωφελοφμενων ωσ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ φκάνει ςτα 500 
άτομα, δεςμεφοντασ περίπου το 35% του προχπολογιςμοφ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Διαχειριςτικι Αρχι του ΥΕΥ, μζςω του  ΣΥΧ ΕΧΥΑ 
 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων:       ανά ζτοσ 

 

Τα2460 

Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από μζτρα προςταςίασ των ακτϊν 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ  τιμι ςτόχου αυτοφ του  δείκτθ ζχει προςδιοριςκεί με ςχετικι ακρίβεια λόγω τθσ φπαρξθσ ςχετικϊν μελετϊν από τθν τρζχουςα 
προγραμματικι περίοδο (2007-2013), ςε ςχζςθ με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του ΥΕΥ για τζτοιου είδουσ δράςεισ. 
  

 

Τ2464 

Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ από αναβακμιςμζνεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ ςυγκεκριμζνων λιμενικϊν  υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ 
διευκολφνςεισ που κα παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί, ςε ςχζςθ με τισ παρεμβάςεισ 
που κα πραγματοποιθκοφν παρά τουσ ελάχιςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ . Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ θ ςυγκεκριμζνθ τιμι  επιβατικισ 
κίνθςθσ δεν εξαρτάται, τουλάχιςτον μεςοβραχυπρόκεςμα, από τα διατικζμενα κονδφλια. 
  

 

Τ2462 

Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν (ςφνολο περιοχϊν Natura 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΧΠΥΕ του ΥΕΥ Υελοποννιςου 2014 - 2020 προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ, με δεδομζνο ότι από τα 421 
χιλ. ha περιοχϊν NATURA 2000 μόνο τα 55 χιλ. ha ευρίςκονται υπό κεςμοκετθμζνο κακεςτϊσ προςταςίασ. Πε δεδομζνο όμωσ ότι για 
ζνα μεγάλο μζροσ των περιοχϊν ζχουν δρομολογθκεί οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ κάλυψθσ των 
υποχρεϊςεων ζναντι του Ευρωπαϊκοφ Υεριβαλλοντικοφ Ξεκτθμζνου ςτοχεφεται ςε εκνικό αλλά και ςε περιφερειακό επίπεδο θ 
κάλυψθ κατά 100% αυτϊν των αναγκϊν, με τθν ανάλογθ ςυμβολι και του ΥΕΥ Υελοποννιςου 

  

Τ2461 

Υδατικά ςυςτιματα με καλι κατάςταςθ ςε τουλάχιςτον μια από τισ κατθγορίεσ (οικολογικι, χθμικι, ποςοτικι) τθσ Οδθγίασ   
2000/60/ΕΚ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Επίςθσ, από τθν Διεφκυνςθ Ωδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και Υελοποννιςου, ςτθ βάςθ των ζργων που 
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ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι ςιμερα, χρθματοδοτοφμενα από όλεσ τισ πθγζσ και από το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ που υφίςτανται 
προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία των Χχεδίων Διαχείριςθσ των Ουμάτων Απορροισ 
Υοταμϊν, ιεραρχοφνται τα προτινόμενα ζργα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ. 
  

 

Τα2463 

Μετακινοφμενοι επιβάτεσ μζςω των λιμανιϊν τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ: 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε από ςτοιχεία τθσ EUROSTAT και των κατατόπουσ λειμεναρχείων ι / και 
λιμενικϊν ταμείων τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τθσ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςε λιμάνια , οι οποίεσ είναι 
ιδιαίτερα μικρισ κλίμακασ, αλλά και από τισ τάςεισ μετακίνθςθσ επιβατϊν ανεξάρτθτθσ των παρεμβάςεων. 
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ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ  

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 
T3294 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ /κατάρτιςθ που αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ που αποκτοφν εξειδίκευςθ που 
κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ι αναηθτοφν εργαςία μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τουσ ανζργουσ που βρικαν απαςχόλθςθ, ςυμμετείχαν ςε κατάρτιςθ μετά τθν ςυμμετοχι τουσ 
ςε προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ και τθν φιλοξενία των παιδιϊν τουσ ςε βρεφονθπαικοφσ ςτακμοφσ. Ψο ποςοςτό επιτυχίασ κυμαίνεται 
από το 17% των ανζργων που τοποκετικθκαν ςε κζςθ απαςχόλθςθσ (οι άνεργοι αποτελοφςαν το 30% των ωφελοφμενων τθσ 
δράςθσ βρεφονθπιακοί - ΞΔΑΥ) ενϊ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ΨΣΥΕΞΣ το αντίςτοιχο ποςοςτό ανερχόταν ςτο 21% για ςυμμετοχι 
ςε δράςεισ κατάρτιςθσ/τοποκζτθςθ ςε κζςθ απαςχόλθςθσ Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται με βάςθ τθν εκτίμθςθ ότι το 30% των 
ωφελουμζνων των δράςεων κα μετζχουν ςε Υρογράμματα κατάρτιςθσ ι κα κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ λόγω τθσ καλφτερθσ 
ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων ςε ομάδεσ ςτόχου ωσ αποτζλεςμα τθσ καλφτερθσ εςτίαςθσ ςε ομάδεσ ςτόχουσ ωσ απόρροια τθσ 
κατάρτιςθσ του Υεριφερειακοφ χάρτθ φτϊχιασ. H παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται ςτθ βάςθ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ 
ωφελουμζνων από κάκε επενδυτικι προτεραιότθτα (survey) ωσ προσ το εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων /κατάςταςθ 
απαςχόλθςθσ/ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθσ. 
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 960 - Γυναίκεσ: 1.173 
Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 1.822 Γυναίκεσ: 2.228 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τουσ ανζργουσ που βρικαν απαςχόλθςθ, ςυμμετείχαν ςε κατάρτιςθ μετά τθν ςυμμετοχι τουσ 
ςε προγράμματα ΨΣΥΕΞΣ και τθν φιλοξενία των παιδιϊν τουσ ςε βρεφονθπαικοφσ ςτακμοφσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται με βάςθ τθν εκτίμθςθ ότι το 30% των ωφελουμζνων των δράςεων κα μετζχουν ςε Υρογράμματα κατάρτιςθσ 
ι κα κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ λόγω τθσ καλφτερθσ ςτόχευςθσ των παρεμβάςεων ςε ομάδεσ ςτόχου ωσ αποτζλεςμα τθσ 
καλφτερθσ εςτίαςθσ ςε ομάδεσ ςτόχουσ ωσ απόρροια τθσ κατάρτιςθσ του Υεριφερειακοφ χάρτθ φτϊχιασ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια  

T3311 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που εξυπθρετείται από εκπαιδευτικζσ υποδομζσ 

Σριςμόσ  
Αφορά το μακθτικό δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ (πρωτοβάκμια & δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) το οποίο ςτεγάηεται ςε κτίρια τα 
οποία δφναται να χαρακτθριςτοφν, αναφορικά με τθν ποιότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, από μζτρια ωσ πολφ καλι 
κατάςταςθ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται από τθν Ζρευνα Υεδίου για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-13, ςτθ 
βελτίωςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ. Ψθν ζρευνα πεδίου πραγματοποίθςε ο Χφμβουλοσ τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ. 
Χφμφωνα με ςτοιχεία του ΣΧΞ (απογραφικά ςτοιχεία ςχολικϊν μονάδων), ο πλθκυςμόσ ο οποίοσ εξυπθρετείται από εκπαιδευτικζσ 
υποδομζσ προςδιορίηεται ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τθν αφαίρεςθ 
των ςχολικϊν μονάδων οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από πολφ κακι ζωσ κακι κατάςταςθ και είναι καταςκευαςμζνεσ πριν το 1985. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται από τθν Ζρευνα Υεδίου για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-13, ςτθ 
βελτίωςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ, τθν οποία πραγματοποίθςε ο Χφμβουλοσ τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα 
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου και τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ 
όπωσ προςδιορίςτθκαν μζςα από τθν ζρευνα πεδίου.   
  
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια  
 

Τ3211 

Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

Σριςμόσ  
Αφορά τθ δαπάνθ ςε Ε&Α των επιχειριςεων εκφραςμζνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ, εςτιαςμζνθ ςτισ αναπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 
ςτισ οποίεσ εντάςςεται και θ Υεριφζρεια Αττικισ 
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ κα παρακολουκείται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ / ΓΓΕΨ, με διετι ςυχνότθτα αλλά τα ςχετικά ςτοιχεία είναι 
διακζςιμα και από τθν EUROSTAT (TABLE "rd_e_gerdreg"). Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του δείκτθ προζρχεται από τθν Γενικι 
Γραμματεία ζρευνασ και Ψεχνολογίασ και εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλα τα Υρογράμματα (ΕΥΑΡΕΞ – ΥΕΥ). Σι αναλυτικζσ 
παραδοχζσ παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα 1. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ υπολογίηεται από το ςυνδυαςμό τθσ Δαπάνθσ για Ε&Α, βάςει των πιο πρόςφατων ςτοιχείων (2011), ςε 
επίπεδο Υεριφζρειασ, που προζρχονται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ κακϊσ και το ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ του αντίςτοιχου 
ζτουσ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Eurostat (τελευταία ενθμζρωςθ ςτοιχείων 03.03.2014 – ςτοιχεία για το ανακεωρθμζνο ΑΕΥ των 
χωρϊν ςε επίπεδο περιφζρειασ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ακόμα. Θ ανακεωρθμζνθ τιμι του ΑΕΥ του ςυνόλου χϊρασ για το 2011 
ανζρχεται ςτα 207.752,0 εκ. Ευρϊ. Θ ανακεϊρθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό EE 549/2013 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ESA 2010))   
 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςτθκε με βάςθ το ςενάριο ΔΕΥΕΨΑ 2023 με εφαρμογι τθσ RIS3 για τισ περιςςότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ 
ωσ ακολοφκωσ:  
Θ δαπάνθ των επιχειριςεων για ζρευνα (ΔΕΥΕΨΑ) εξαρτάται από το ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Επομζνωσ, μείωςθ του ΑΕΥ ςε περιόδουσ 
φφεςθσ (όπωσ ςυνζβθ και κατά το ζτοσ 2011) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αυξθμζνου ποςοςτοφ ΔΕΥΕΨΑ. Αντίκετα, ςε 
περίοδο ανάπτυξθσ και με δεδομζνο ότι οι δαπάνεσ των επιχειριςεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό όπωσ το ΑΕΥ, το ποςοςτό 
ΔΕΥΕΨΑ μπορεί να μειωκεί. Πε βάςθ το προαναφερκζντα και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Ελλάδα εξζρχεται από τθν κρίςθ και 
ειςζρχεται ςε περίοδο ανάπτυξθσ: 
Σι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα παρουςιάςουν ανάπτυξθ (εν μζρει λόγω του τουριςμοφ) και επομζνωσ κα ζχουν 
μεγαλφτερο ΑΕΥ. Τμωσ, λόγω μικρισ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικοφ δυναμικοφ, δεν κα ζχουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ από πλευράσ 
επιχειριςεων για ζρευνα. Χτισ περιφζρειεσ αυτζσ θ εκνικι RIS3 κα ςτοχεφςει ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ καινοτομίασ και 
«ειςαγωγι» ζρευνασ από άλλεσ περιφζρειεσ και το εξωτερικό. 
Χτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ μζςω τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ αναμζνεται να ενιςχυκεί θ ζρευνα από πλευράσ των 
επιχειριςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κονδυλίων κα κατευκυνκεί προσ αυτζσ. Επομζνωσ, θ ΔΕΥΕΨΑ 
αναμζνεται να λάβει τιμι υψθλότερθ (0,23%) από αυτι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα (0,20%). 
Σι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ κα λάβουν μειωμζνα κονδφλια ςε ςχζςθ με το τρζχον ΕΧΥΑ. Αυτό καταρχιν κα 
μποροφςε να οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ΔΕΥΕΨΑ από τθν αναμενόμενθ (0,56%). Τμωσ, ταυτόχρονα, παρατθρείται ιδθ ενίςχυςθ τθσ 
ερευνθτικισ και καινοτομικισ κουλτοφρασ και αυξθμζνο ενδιαφζρον από πλευράσ των επιχειριςεων για τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ 
και ςυμπράξεισ με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ εκ των οποίων αρκετοί ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ. 
Επομζνωσ αναμζνεται μεγαλφτερθ μόχλευςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων που κα εξιςορροπιςει τθν μείωςθ των κονδυλίων  από τα 
διαρκρωτικά ταμεία.    
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ/ΓΓΕΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ανά δφο ζτθ.  

 

Τ3221 

Ροςοςτό ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται μζςω θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Σριςμόσ  
Αφορά τισ επιχειριςεισ τισ Υεριφζρειασ που ζγιναν αποδζκτεσ θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν για προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ μετράται με βάςθ τθν ετιςια κυλιόμενθ ζρευνα (από το 2005 και μετά) τθσ ΞτΥ - Infographics. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ 
προιλκε από τθν διαδικτυακι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΞτΥ – Infographics (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#) και ςυγκεκριμζνα 
από τουσ δείκτεσ που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό επιχειρείν. Αφορά το δείκτθ «% επιχειριςεων που ζγιναν αποδζκτεσ 
θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν για προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ μζςω ενόσ ιςτοτόπου (ιςτότοποσ που χρθςιμοποιεί θ εταιρία γι' αυτό τον 
ςκοπό - web sales)». Εάν θ ζρευνα αυτι δεν ολοκλθρωκεί θ ΕΔΑ Αττικισ με τθν αξιοποίθςθ τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ κα 
πραγματοποιιςει τθν ζρευνα πεδίου. Σι επιχειριςεισ αντιλαμβανόμενεσ τθν ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου 
αξιοποιϊντασ και τθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν και τθν μείωςθ του κόςτουσ ςυνδζςεων κα ςτραφοφν ςτθν 
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που παρζχει το θλεκτρονικό εμπόριο για τθν είςοδο τουσ ςε νζεσ αγορζσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τθν διαδικτυακι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΞτΥ – Infographics 
(http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#) και ςυγκεκριμζνα από τουσ δείκτεσ που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό επιχειρείν. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα 
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΞτΥ-Infographics (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/) με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια 
  

Τ3222 

Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ςτον τομζα των μεταφορϊν 

Σριςμόσ  
Ψο ποςοςτό ατόμων που κάνει χριςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν ςτο τομζα των μεταφορϊν ςε ςχζςθ με τον εξυπθρετοφμενο 

http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/%23
http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/%23
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πλθκυςμό από τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ κα παρακολουκείται από τον ΣΑΧΑ, ςε ετιςια βάςθ. Σ Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ςτον 
τομζα των μεταφορϊν κα καλφπτεται από τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ 
ευρφτερθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ, το οποίο είναι δυνατόν να καλφπτει όλα τα ΠΠΕ τθσ Αττικισ (μετρό, αςτικόσ & 
προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ λεωφορεία και τραμ). Θ τιμι βάςθσ αφορά τουσ εξυπθρετοφμενουσ επιβάτεσ τθσ λεωφορειακισ 
γραμμισ 224 που ζχουν εγκαταςτακεί τερματικά ςτο πλαίςιο του ζργου «Ψθλεματικι», που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και, αφορά ςτθν 
πλθροφόρθςθ των επιβατϊν για τισ ςυγκοινωνίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και ςτθν 
θλεκτρονικι διαχείριςθ των μζςων μεταφοράσ, με τθ δθμιουργία 1.000 ζξυπνων ςτάςεων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ αφορά τουσ εξυπθρετοφμενουσ επιβάτεσ τθσ λεωφορειακισ γραμμισ 224, για τθν οποία ζχουν εγκαταςτακεί 
τερματικά ςτο πλαίςιο του ζργου «Ψθλεματικι», και αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ των επιβατϊν για τισ ςυγκοινωνίεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των μζςων μεταφοράσ, με τθ 
δθμιουργία 1.000 ζξυπνων ςτάςεων. 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται από τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ςτον τομζα των μεταφορϊν, ο 
οποίοσ κα καλφπτεται από τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ ευρφτερθσ 
μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ, το οποίο είναι δυνατόν να καλφπτει όλα τα ΠΠΕ τθσ Αττικισ (μετρό, αςτικόσ & προαςτιακόσ 
ςιδθρόδρομοσ λεωφορεία και τραμ). 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΑΧΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια  

Τ3231 

Αφξθςθ του αρικμοφ των ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε cluster - κερμοκοιτίδεσ 

Σριςμόσ  
Υεριλαμβάνει το ςυνολικό αρικμό των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε cluster ςτθ Υεριφζρεια Αττικισ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν  
Θ πθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων προζρχεται από τα επιμζρουσ cluster. Χτο δικτυακό τόπο www.clusterobservatory.org δίνονται τα 
αντίςτοιχα cluster τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από τα επιμζρουσ cluster: gi cluster: με 27 επιχειρθματικά 
μζλθ και 11 λοιπά μζλθ ΘΒΛΣ: με 31 μζλθ και 3 ςυνεργαηόμενα Ακθνά Ερευνθτικό  Ξζντρο Ξαινοτομίασ: με 3 Λνςτιτοφτα mi cluster: 
με 130 μζλθ εκ των οποίων 80 επιχειριςεισ / βιομθχανίεσ κυρίωσ ςτθν Αττικι και Δυτικι Ελλάδα si cluster: με 30 μζλθ. Θ 
δραςτθριοποίθςθ των Υανεπιςτθμίων αλλά και των ςυλλογικϊν οργανϊςεων των Επιχειριςεων (ΧΕΒ, ΕΒΕΑ, ΓΧΕΒΕ , αλλά και του 
Διμου Ακθναίων τθν τρζχουςα Υρογραμματικι περίοδο δείχνει το αυξθμζνο ενδιαφζρον που υπάρχει για τθν ςφςταςθ 
κερμοκοιτίδων αλλά και για τθν προϊκθςθ ςτθσ ςυνεργαςίασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με ςτοιχεία από τα επιμζρουσ cluster τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, από τον δικτυακό τόπο 
www.clusterobservatory.org. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ αυξθμζνουσ διατικζμενουσ πόρουσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ 
παρεμβάςεων τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ 
περιόδου. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

www.clusterobservatory.org με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων ετιςια. 

 

Τ3232 

Απαςχόλθςθσ ςτισ ΜΜΕ τθσ Ρεριφζρειασ (Β’γενι και Γ’ γενι τομζα) 

Σριςμόσ  
Υεριλαμβάνει τον αρικμό των απαςχολοφμενων ςτισ ΠΠΕ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και αφορά τον δευτερογενι και τριτογενι 
τομζα τθσ οικονομίασ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται από τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ που διενεργείται ςε Ψριμθνιαία βάςθ και καταγράφει τθν 
απαςχόλθςθ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και επιχειριςεων. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από το Α' Ψρίμθνο του 2014, όςον 
αφορά το Β' γενι τομζα οι κλάδοι που ςυνειςφζρουν είναι οι Β, Γ, Δ, Ε & ΧΨ ενϊ για το Γ' γενι τομζα οι Θ, Κ, Λ, Ξ, Ο, Π, Ρ, Φ & Χ (θ 
κωδικοποίθςθ και ταξινόμθςθ των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ είναι με βάςθ τθν μονοψιφια ςτατιςτικι ταξινόμθςθ NACE 
Rev. 2. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι θ ανεργία το 2023 κα διαμορφωκεί ςτο 20%. Ψο 20% προκφπτει ωσ μζςοσ 
όροσ των ςεναρίων εξζλιξθσ για τθν Ελλθνικι οικονομία που παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ τα αιςιόδοξα ςενάρια (ΔΡΨ - ΕΕ) 
εκτιμοφν το ποςοςτό ανεργίασ ςτο 15% αλλά τα απαιςιόδοξα ςενάρια (ΣΣΧΑ - Ernst - Young) ςτο 25% 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει από ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ που διενεργείται ςε Ψριμθνιαία βάςθ και 
καταγράφει τθν απαςχόλθςθ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και επιχειριςεων. 

http://www.clusterobservatory.org/
http://www.clusterobservatory.org/
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Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι θ ανεργία το 2023 κα διαμορφωκεί ςτο 20%. Ψο 20% προκφπτει ωσ μζςοσ όροσ 
των ςεναρίων εξζλιξθσ για τθν Ελλθνικι οικονομία που παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ τα αιςιόδοξα ςενάρια (ΔΡΨ - ΕΕ) 
εκτιμοφν το ποςοςτό ανεργίασ ςτο 15% αλλά τα απαιςιόδοξα ςενάρια (ΣΣΧΑ - Ernst - Young) ςτο 25%. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρίμθνο 

 

Τ3233 

Μεταβολι τθσ αξία των εξαγωγϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Σριςμόσ  
Υεριλαμβάνει τθν μεταβολι τθσ αξίασ των εξαγωγϊν των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τόςο των ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν όςο 
και με τισ τρίτεσ χϊρεσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
ΕΟΧΨΑΨ, Χτατιςτικζσ Εξωτερικοφ Εμπορίου. Ξατόπιν αιτιματοσ ςτθν ΕΟΧΨΑΨ παρζχονται αναλυτικά ςτοιχεία ςε ετιςια βάςθ και ςε 
επίπεδο Υεριφζρειασ, που αφοροφν τισ ποςότθτεσ και τθν αξία των εξαγωγϊν ανά κωδικό εξαγϊγιμου προϊόντοσ κακϊσ και τθ 
χϊρα προοριςμοφ. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ, ζγινε με βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second 
Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission) και 
πραγματοποιικθκε με τισ προβλζψεισ για τισ εξαγωγζσ αγακϊν τθσ χϊρασ για τα επόμενα ζτθ (2013: 2,7% - 2014: 3,2% - 2015: 4,9% 
- 2016: 4,3% - 2017: 5,4 - 2018: 3,9%) και τθ παραδοχι ότι θ ετιςια αφξθςθ κα είναι τθσ τάξθσ του 3% μζχρι το 2023. Χθμειϊνεται 
ότι τόςο θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι όςο και ο ΣΣΧΑΑ αλλα και το ΔΡΨ ζχουν ωσ τελευταίο ζτοσ πρόβλεψθσ το 2018. Πε δεδομζνθ τθν 
μεταβλθτότθτα του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ προτείνεται θ τροποποίθςθ/επικαιροποίθςθ του Δείκτθ να γίνει όταν κα είναι 
διακζςιμεσ προβλζψεισ από διεκνείσ οργανιςμοφσ με καταλθκτικό ζτοσ το 2023. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second Economic Adjustment Programme 
for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission). 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τισ προβλζψεισ τθσ παραπάνω ζκκεςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (The Second Economic 
Adjustment Programme for Greece, Fourth Review - April 2014, Occasional Papers 192, European Commission) για τισ εξαγωγζσ 
αγακϊν τθσ χϊρασ για τα επόμενα ζτθ (2013: 2,7% - 2014: 3,2% - 2015: 4,9% - 2016: 4,3% - 2017: 5,4 - 2018: 3,9%) και τθ παραδοχι 
ότι θ ετιςια αφξθςθ κα είναι τθσ τάξθσ του 3% μζχρι το 2023. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΕΟΧΨΑΨ, Χτατιςτικζσ Εξωτερικοφ Εμπορίου που διενεργείται ςε Ετιςια και ςε Ψριμθνιαία βάςθ. 

 

Τ3241 

Ρεριοριςμόσ τθσ αφξθςθσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ βιομθχανία και τον τριτογενι τομζα 

Σριςμόσ  
Αφορά ςτον περιοριςμό τθσ αυξθτικισ τάςθσ ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ του 
τριτογενι τομζα  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301), υπάρχει μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των 
παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηονται από ςτοιχεία, που προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
με μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301) που διενεργείται ανά δφο ζτθ. 

 

Τ3242 

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιςτικό και δθμόςιο τομζα 

Σριςμόσ  
Αφορά ςτθ μείωςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ από νοικοκυριά και δθμόςια κτίρια 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301), υπάρχει μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των 
παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ κακϊσ και τισ Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ και θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηονται από ςτοιχεία, που προζρχονται από ενθμερωμζνεσ χρονολογικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ, 
με μια υςτζρθςθ ςτθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων ςτοιχείων δφο με τρία ζτθ, κακϊσ και τισ Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ. 
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Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0301) που διενεργείται ανά δφο ζτθ & 
Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ. 

 

Τ3243 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ΣΘΚΥΑ 

Σριςμόσ  
Θ ςυμμετοχι τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ μονάδων ΧΘΚΩΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα δεδομζνα που διατθρεί ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ. Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τα Πθνιαία 
Χτατιςτικά Δελτία ΑΥΕ & ΧΘΚΩΑ που εκδίδει ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ και αφορά το τεφχοσ του Παΐου 2014. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ 
προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και προςδιορίςτθκε ςε επιπλζον παραγωγι 
4,5 MW. Αντίςτοιχα ςτοιχεία για τθν εγκατεςτθμζνθσ ιςχφσ μονάδων ΧΘΚΩΑ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο δόκθκαν και από τθν ΕΔΑ 
Αττικισ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προιλκε από τα Πθνιαία Χτατιςτικά Δελτία ΑΥΕ & ΧΘΚΩΑ που εκδίδει ο ΟΑΓΘΕ ΑΕ και αφορά το τεφχοσ 
του Παΐου 2014 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και προςδιορίςτθκε 
ςε επιπλζον παραγωγι 4,5 MW 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3244 

Αρικμόσ Δθμόςιων Κτιρίων με αναβάκμιςθ τθσ ενεργειακισ κατθγορίασ κατά δφο βακμίδεσ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των Δθμόςιων κτιρίων τα οποία αναβακμίηονται ενεργειακά κατά δφο βακμίδεσ, δθλ. το ςφνολο των 
επεμβάςεων που γίνονται ςε αυτό με ςκοπό τθν μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του κτιρίου για κζρμανςθ και ψφξθ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ψα ςτοιχεία για τθ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τισ Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία για τθ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τισ 
Ενεργειακζσ Επικεωριςεισ για το ζτοσ 2014 και αφορά τον αρικμό των Δθμόςιων κτιρίων τα οποία αναβακμίηονται ενεργειακά 
κατά δφο βακμίδεσ, δθλ. το ςφνολο των επεμβάςεων που γίνονται ςε αυτό με ςκοπό τθν μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του 
κτιρίου για κζρμανςθ και ψφξθ.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και τα αντίςτοιχα 
ςτοιχεία μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ κάλυψθ τθσ υποχρζωςθσ 
όπωσ απορρζει από τθν κοινοτικι  
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3251 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που προςτατεφεται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων 

Σριςμόσ  
Σ ςυνολικόσ πλθκυςμόσ ο οποίοσ προςτατεφεται από αντιπλθμμυρικά ζργα και μζτρα διαχείριςθσ κινδφνων 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ψα ςτοιχεία για τθν παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα προζρχονται από τθν ΕΔΑ Υεριφζρεια Αττικισ και ςτθρίηονται ςε ςτοιχεία 
αντίςτοιχων δράςεων που εφαρμόςτθκαν κατά τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2007 - 2013 . Ψα ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν με 
βάςθ το περιεχόμενο των Διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ τα οποία περιλαμβάνουν τθν πλιρθ καταγραφι 
κατοίκων αλλά και δεδομζνων οικονομικισ δραςτθριότθτασ για τισ ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ όπωσ προβλζπεται από τθν ςχετικι οδθγία 
τθσ Ε.Ε 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προκφπτει με βάςθ τα αντίςτοιχα ζργα που πραγματοποιικθκαν από το ΥΕΥ ςτθν προθγοφμενθ 
προγραμματικι περίοδο. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία 
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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Τ3261 

Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων 

Σριςμόσ  
Αφορά τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων από το ςυνολικό πλθκυςμό 
τθσ 
Υεριφζρειασ Αττικισ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται από τθ Βάςθ Δεδομζνων τθσ Eurostat και αποτελεί ςτοιχεία του πίνακα "env_wwcon_r2". Θ τιμι βάςθσ 
προςδιορίηεται ςτο 93% του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων. 
Αντίςτοιχα ςτοιχεία διατθρεί και θ ΕΔΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ με βάςθ τθν απογραφι του 2011, πιο ςυγκεκριμζνα όπωσ 
προκφπτει από τα ςτοιχεία για τον ιςοδφναμο πλθκυςμό (302.521 κάτοικοι) 14 Διμων τθσ Υεριφζρειασ, ςε ςυνολικό πλθκυςμό 
3.827.624, δεν καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςτο 93% του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
λυμάτων, με βάςθ ςτοιχεία του πίνακα "env_wwcon_r2" τθσ Eurostat. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία 
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3262 

Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νερό φδρευςθσ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νεροφ φδρευςθσ από το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ 
Υεριφζρειασ Αττικισ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ βάςθσ ζγινε βάςει εκτίμθςθσ. Σ πλθκυςμόσ που ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νεροφ φδρευςθσ 
από το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ εκτιμάται, με βάςθ τθν τελευταία απογραφι του μόνιμου πλθκυςμοφ (2011) 
από τθν ΕΟΧΨΑΨ, κεωρϊντασ ότι για τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ του Ξεντρικοφ, Ρότιου, Βόρειου & Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν 
αντιςτοιχεί το ςφνολο του μόνιμου πλθκυςμοφ ενϊ για τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ Ανατολικισ & Δυτικισ Αττικισ και Ριςων 
αντιςτοιχεί το 50% του μόνιμου πλθκυςμοφ. Θ καλι ποιότθτα του νεροφ προςδιορίηεται από τθν Εκνικι νομοκεςία με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθ προςδιορίηεται βάςει τθσ εκτίμθςθσ ότι το ςφνολο του (μόνιμου) πλθκυςμοφ των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων του 
Ξεντρικοφ, Ρότιου, Βόρειου & Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν & το 50% του αντίςτοιχου πλθκυςμοφ των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων 
Ανατολικισ & Δυτικισ Αττικισ και Ριςων ζχει πρόςβαςθ ςε καλισ ποιότθτασ νερό φδρευςθσ, ςφμφωνα με τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που ορίηονται ςτθν εκνικι νομοκεςία.  
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία 
μοναδιαίου κόςτουσ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου. 
 

Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
 

Τ3263 

Αρικμόσ ειςιτθρίων πολιτιςτικϊν χϊρων τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των ειςιτθρίων από διάφορουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ Υεριφζρειασ (αρχαιολογικοί χϊροι, βιβλιοκικεσ, 
αρχαία κζατρα, μουςεία κ.λπ) 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Ζρευνασ Ξίνθςθσ Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων που διενεργεί θ 
ΕΟΧΨΑΨ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A1802), ςε μθνιαία βάςθ. Θ ζρευνα τθσ κίνθςθσ 
Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων παράγει αποτελζςματα από το ζτοσ 1970, με ςυγκζντρωςθ από το Ψαμείο Αρχαιολογικϊν 
Υόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΨΑΥΑ) του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτον αρικμό των 
επιςκεπτϊν και ςτισ ειςπράξεισ από τα διατεκζντα ειςιτιρια ςτα Πουςεία και τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Για το Ρζο Πουςείο 
Ακρόπολθσ τα διατεκειμζνα ςτοιχεία επιςκεπτϊν και ειςπράξεων ξεκινάνε το μινα Δεκζμβριο του 2009 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Ζρευνασ Ξίνθςθσ Πουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων που διενεργεί θ 
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ΕΟΧΨΑΨ ςε μθνιαία βάςθ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςει εκτιμιςεων για τισ επιςκζψεισ / ζτοσ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3265 

Συνολικά ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ που εξυπθρετικθκε από τθν εφαρμογι των ΟΧΕ 

Σριςμόσ  
Πετράει τον αρικμό θμερϊν με μζςθ θμεριςια ςυγκζντρωςθ ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςτο ςτακμό 
μζτρθςθσ με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ' ζτοσ, ςτθ προκειμζνθ περίπτωςθ θ καταγραφι αφορά το ςτακμό μζτρθςθσ τθσ 
Αριςτοτζλουσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ψα Αιωροφμενα Χωματίδια (ΑΧ) αφοροφν υλικά ςε ςτερει ι υγρι φάςθ που μποροφν να αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα για μεγάλα 
χρονικά διαςτιματα. Λκανά ςε υψθλά επίπεδα να μεταβάλουν το μπλε χρϊμα του ουρανοφ, λόγω ςκζδαςθσ, ςε λευκό ι γκρίηο. 
Υροερχόμενα από εριμουσ (Χαχάρα, Χαχελιανι ηϊνθ) είναι καφεκόκκινθσ απόχρωςθσ Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα 
ςτοιχεία τθσ Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ που ςυντάςςεται με ετιςια περιοδικότθτα από το Ψμιμα Υοιότθτασ 
Ατμόςφαιρασ, που ανικει ςτθ Δ/νςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου (ΕΑΦΚ) του ΩΥΕΞΑ 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=490&language =el-GR ). Για τθ μζτρθςθ του δείκτθ επιλζχκθκε ο ςτακμόσ τθσ 
Αριςτοτζλουσ που για τθν τριετία (2011 - 2013) εμφανίηει κατά Π.Σ. τθν δυςμενζςτερθ τιμι θ οποία παρουςιάηεται ςε ςχζςθ με 
τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ μζτρθςθ (κατά φκίνουςα ςειρά οι ΠΣ τριετίασ των ςτακμϊν μζτρθςθσ είναι: Υειραιάσ με 49 θμζρεσ, 
Παροφςι με 47 θμζρεσ, Ουκόβρυςθ με 45 θμζρεσ, Κρακομακεδόνεσ με 14 θμζρεσ και Αγ. Υαραςκευι με 8 θμζρεσ), ο οποίοσ 
επιπλζον είναι εντόσ του αςτικοφ πλαιςίου και εμφανίηει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίασ. Θ τιμι βάςθσ αποτελεί το ΠΣ τθσ τριετίασ 
2011-2013 του αρικμοφ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50μg/m3. Θ τιμι ςτόχοσ ζχει οριςτεί ςτισ 35 θμζρεσ 
ανά ζτοσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία (Σδθγία 50/2008, ΞΩΑ 3277/209, 17/2/2000) 
 

Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ετιςια Ζκκεςθ Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ που ςυντάςςεται με ετιςια 
περιοδικότθτα από το Ψμιμα Υοιότθτασ Ατμόςφαιρασ, που ανικει ςτθ Δ/νςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου 
(ΕΑΦΚ) του ΩΥΕΞΑ και αποτελεί το ΠΣ τθσ τριετίασ 2011-2013 του αρικμοφ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 
50μg/m3. 
Θ τιμι ςτόχοσ ζχει οριςτεί ςτισ 35 θμζρεσ ανά ζτοσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία (Σδθγία 50/2008, ΞΩΑ 3277/209, 17/2/2000). 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3271 

Αρικμόσ επιβατϊν/ τουριςτϊν ςτο λιμάνι του Ρειραιά 

Σριςμόσ  
Αφορά το ςφνολο των διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Υειραιά 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ. Θ τιμι βάςθσ αφορά 
πραγματικά ςτοιχεία διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ για το 2013, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςθ μελετϊν για 
μελλοντικζσ ανάγκεσ για διακίνθςθ επιβατϊν  κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Υειραιά, που διενεργοφνται από τθν Σμάδα Χτρατθγικοφ 
Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ. Σ ΣΟΥ Α.Ε είναι ο αρμόδιοσ φορζασ που παρζχει τα αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτθν ΕΟΧΨΑΨ αλλά και ςτον 
Ευρωπαϊκό Σργανιςμό Οιμζνων όπωσ επίςθσ και ςε κάκε άλλθ αρμόδια Εκνικι Αρχι 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει με βάςθ πραγματικά ςτοιχεία διακινθκζντων επιβατϊν κρουαηιζρασ για το 2013. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται βάςει μελετϊν για μελλοντικζσ ανάγκεσ για διακίνθςθ επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Υειραιά, 
που διενεργοφνται από τθν Σμάδα Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Δ/νςθ Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ του ΣΟΥ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3272 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από μζςα ςτακερισ τροχιάσ 

Σριςμόσ  
Αφορά το πρόςκετο πλθκυςμό ο οποίοσ κα εξυπθρετείται από το ΨΦΑΠ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ δείκτθσ παρακολουκείται με βάςθ τα ςτοιχεία που παρζχονται από το Ψμιμα Χχεδιαςμοφ Πεταφορϊν τθσ Αττικό Πετρό ΑΕ. Θ 
τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίηεται ςτισ 60.000 εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ΨΦΑΠ που αποτελεί τθ τιμι βάςθσ από τθ 
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (αναφορά ςτο ΥΕΥ Αττικισ 2007-13). Ενϊ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται από τον 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=490&language
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εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ζργο τθσ Δυτικισ επζκταςθσ του ΨΦΑΠ ςτο Υειραιά (25.000). Σ προςδιοριςμόσ του 
εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ ζγινε με τισ παρακάτω παραδοχζσ: (α) Ψο 100% πλθκυςμοφ ςτθ ηϊνθ επιρροισ μζχρι τα 300 μ από τθ 
ςτάςθ του τραμ & (β) Ψο 50% πλθκυςμοφ ςτθν περιμετρικι ηϊνθ 300-450 μ από τθ ςτάςθ του τραμ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ορίηεται με βάςθ τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ΨΦΑΠ που αποτελεί τθ τιμι βάςθσ από τθ 
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (αναφορά ςτο ΥΕΥ Αττικισ 2007-13).  
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται από τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό από το ζργο τθσ Δυτικισ επζκταςθσ του ΨΦΑΠ ςτο Υειραιά 
(25.000), με βάςθ τισ παραδοχζσ: (α) Ψο 100% πλθκυςμοφ ςτθ ηϊνθ επιρροισ μζχρι τα 300 μ από τθ ςτάςθ του τραμ & (β) Ψο 50% 
πλθκυςμοφ ςτθν περιμετρικι ηϊνθ 300-450 μ από τθ ςτάςθ του τραμ 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3277 

Μείωςθ κανατθφόρων ατυχθμάτων (παραςφρςεισ πεηϊν) 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των κανόντων, από κανατθφόρα τροχαία ατυχιματα και κυρίωσ από τισ παραςφρςεισ πεηϊν 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα πραγματοποιείται από τα ετιςια ςτατιςτικά ςτοιχεία. Θμεριςια ανάλυςθ κανατθφόρων τροχαίων 
ατυχθμάτων τθσ Ελλθνικι Αςτυνομία 
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang=). 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που διατθρεί ςε ετιςια βάςθ θ Ελλθνικι Αςτυνομία και αφοροφν 
το τελευταίο διακζςιμο ζτοσ (2012) 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ γίνεται με εκτίμθςθ των διατθρθκζντων τελευταίων χρονολογικϊν ςειρϊν από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, 
ςτα ςτατιςτικά που αφοροφν τθν θμεριςια ανάλυςθ κανατθφόρων τροχαίων ατυχθμάτων.   
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3281 

Νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ΡΣΕΕ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των νζων επιχειριςεων ςε τομείσ ΥΧΕΕ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ ΥΧΕΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Θ τιμι βάςθσ είναι 312 και αφορά τουσ νζουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 
και νζουσ επιςτιμονεσ που χρθματοδοτικθκαν μζςω του ΣΑΕΔ για τθν ίδρυςθ επιχείρθςθσ - αυτοαπαςχόλθςθσ και των οποίων θ 
επιχείρθςθ ςυνζχιηε τθν λειτουργία τθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τθσ. Για τθν τιμι βάςθσ γίνεται θ εκτίμθςθ ότι ο μζςοσ όροσ των 
επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθν λειτουργία τουσ διαμορφϊνεται ςτο 65% λόγω των αποκλίςεων που παρατθροφνται μεταξφ τθσ 
βιωςιμότθτασ των Επιχειριςεων που δθμιουργοφν οι δικαιοφχοι του Υρογράμματοσ Ρζοι Επιςτιμονεσ όπου το 46.3% των 
δικαιοφχων κατείχαν μιςκωτι εργαςία ςε αντίκεςθ με το ποςοςτό των επιχειριςεων που ιδρφκθκαν από Ρζουσ Ελεφκερουσ 
Επαγγελματίεσ που το ποςοςτό βιωςιμότθτασ ανζρχεται ςτο 75%. Ψα ανωτζρω ςτοιχεία ζχουν προκφψει από τθ μελζτθ «Θ 
επιχειρθματικότθτα από ανζργουσ ςτθν Ελλάδα μελζτθ των προγραμμάτων Επιχοριγθςθσ του ΣΑΕΔ» που ολοκλθρϊκθκε το τρζχον 
ζτοσ και εξετάηει τισ δράςεισ Ρζοι Ελεφκεροι επαγγελματίεσ, Ρζοι Επιςτιμονεσ, Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα. Για τθν τιμι ςτόχο 
γίνεται εκτίμθςθ ότι τα 3/4 (73%) των επιχειριςεων που κα ιδρυκοφν κα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθν 
ενίςχυςθ. Θ εκτίμθςθ αυτι βαςίηεται ςτουσ μζςουσ όρουσ του δείκτθ επιβίωςθσ των ατομικϊν επιχειριςεων τριϊν κρατϊν 
((Λταλίασ , Λςπανίασ, Υορτογαλίασ) θ οικονομία των οποίων ζχει ομοειδι χαρακτθριςτικά με τθν Ελλθνικι λόγω του ότι δε υπάρχει  
διακζςιμθ τιμι για τθν Ελλάδα. Υθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων για τον υπολογιςμό αυτό είναι θ Eurostat Structural Business 
statistics - Business Demography .Table bd_9bd_sz_cl_ Σ δείκτθσ δφναται να παρακολουκείται από ζρευνα πεδίου ι / και με 
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ Δ.Α μζςω τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ οικονομικϊν καταςτάςεων από τουσ αποδζκτεσ τθσ ενίςχυςθσ 
θ εναλλακτικά από τα ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου είτε μζςω ΨΑΧ^ΡΕΨ. Σι ζρευνεσ πεδίου κα πρζπει να εκπονθκοφν 
το 2016, το 2018, το 2020 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ ςτοιχεία του ΣΑΕΔ όςον αφορά ςτουσ νζουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και νζουσ 
επιςτιμονεσ που χρθματοδοτικθκαν για τθν ίδρυςθ επιχείρθςθσ - αυτοαπαςχόλθςθσ και των οποίων θ επιχείρθςθ ςυνζχιηε τθν 
λειτουργία τθσ ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςθ τθσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ γίνεται κατ’ εκτίμθςθ των επιχειριςεων που κα ιδρυκοφν και κα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθν 
ενίςχυςθ, θ οποία βαςίηεται ςτουσ μζςουσ όρουσ του δείκτθ επιβίωςθσ των ατομικϊν επιχειριςεων τριϊν κρατϊν ((Λταλίασ , 
Λςπανίασ, Υορτογαλίασ) θ οικονομία των οποίων ζχει ομοειδι χαρακτθριςτικά με τθν Ελλθνικι λόγω του ότι δε υπάρχει διακζςιμθ 
τιμι για τθν Ελλάδα. Υθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων για τον υπολογιςμό αυτό είναι θ Eurostat Structural Business statistics - Business 
Demography .Table bd_9bd_sz_cl_ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
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Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
 

Τ3282 

Επιχειριςεισ που βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακισ τουσ λειτουργία ζνα ζτοσ μετά τθν ενίςχυςι τουσ 

Σριςμόσ  
Πετράει τισ επιχειριςεισ που βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ λειτουργία μετά τθν ζνταξθ και τθν ολοκλιρωςθ ςε αντίςτοιχεσ 
παρεμβάςεισ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Για τθν τιμι βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι το 55% των επιχειριςεων που ενιςχφκθκαν τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ςτο 
πλαίςιο τθσ δράςθσ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων» βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ λειτουργία. Ψο 
ποςοςτό αυτό προκφπτει από τον βακμό ολοκλιρωςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων χωρίσ αποκλίςεισ από το αρχικά εγκρικζν που 
χρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο τοφ Άξονα 3 του ΥΕΥ Αττικισ 2007-2013 με χρθματοδότθςθ του ΕΨΥΑ . Δεν υπάρχουν αντίςτοιχα 
απολογιςτικά ςτοιχεία για τθν δράςθ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων». ου δόκθκαν μζςω Για τθν τιμι 
ςτόχο γίνεται εκτίμθςθ ότι το 65% των επιχειριςεων που κα υποςτθριχκοφν κα βελτιϊςουν τθ λειτουργία τουσ ζνα χρόνο μετά τθν 
ενίςχυςθ λόγω τθσ βελτίωςθσ του οικονομικοφ κλίματοσ και τερματιςμοφ τθσ φφεςθσ όπωσ δείχνουν τα πρόςφατα ςτοιχεία τθσ 
μεταβολισ του ΑΕΥ για το Α και το Β τρίμθνο του 2014 που καταγράφουν για πρϊτθ φορά μετά το 2008 κετικό ρυκμό μεταβολισ. 
Χθμειϊνεται ότι για να είναι αξιόπιςτθ θ μζτρθςθ κα πρζπει να οριςκεί ςυγκεκριμζνο ποςοτικό διαρκρωτικό οικονομικό μζγεκοσ 
που κα μετράται πριν και μετά από τθν ενίςχυςθ όπωσ για παράδειγμα θ μεταβολι ςτθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ των 
ενιςχυόμενων επιχειριςεων Σ δείκτθσ δφναται να παρακολουκείται από ζρευνεσ πεδίου (2016, 2018, 2020, 2022) ι / και από το 
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ Δ.Α μζςω τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ οικονομικϊν καταςτάςεων από τουσ αποδζκτεσ τθσ ενίςχυςθσ 
θ εναλλακτικά από τα ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου είτε μζςω ΨΑXIS-NET 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ το ποςοςτό των επιχειριςεων που ενιςχφκθκαν τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ςτο 
πλαίςιο τθσ δράςθσ «Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηόμενων και επιχειριςεων» βελτίωςαν τθν επιχειρθςιακι τουσ λειτουργία και 
ςφμφωνα με τον βακμό ολοκλιρωςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων χωρίσ αποκλίςεισ από τθν αρχικι τουσ ζγκριςθ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3291 

Αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει τον αρικμό των κοινωνικϊν επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ, οι οποίεσ ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθ 
ίδρυςθ τουσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ εμπειρία τθσ χϊρασ ςτθν λειτουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων είναι περιοριςμζνθ αφοφ ουςιαςτικά αποτελεί ζνα νζο 
κεςμό/εργαλείο για τθν μείωςθ τθσ ανεργίασ. Σι κοινωνικζσ επιχειριςεισ προχποκζτουν ςχετικά υψθλό κοινωνικό κεφάλαιο 
παράμετρο κρίςιμθ για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Θ ςχετικι μελζτθ του ΞΕΥΕ για τθν μζτρθςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτθ 
χϊρα αναδεικνφει τθν χαμθλι κζςθ τθσ χϊρασ. Επιπροςκζτωσ λόγω τθσ νεωτερικότθτασ του εγχειριματοσ δεν υπάρχουν δεδομζνα 
που κα επζτρεπαν τθν αςφαλι εκτίμθςθ για τον δείκτθ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν. Ξατά ςυνζπεια για τθν εκτίμθςθ 
τθσ τιμισ βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι εάν για τισ ΠΠΕ επιχειριςεισ όπωσ ανζδειξε θ ζρευνα του ΣΑΕΔ που αξιοποιικθκε για τον 
υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ Ψ3281 Ρζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ΥΧΕΕ που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ 
μετά τθν ενίςχυςι ανζρχεται ςε 75 % (πλθν των επιχειριςεων που δθμιουργικθκαν από Ρζουσ Επιςτιμονεσ ) είναι εφλογο να 
υποςτθριχκεί ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςτο 50%. Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με 
τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ κα διαμορφωκεί ςτο 65% ωσ απόρροια και τθσ εξοικείωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ με 
τον νζο κεςμό. Χθμειϊνεται ότι αρικμόσ των νζων πιςτοποιθμζνων Επιχειριςεων Ξ.Σ. ςτο Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ, ςε 
επίπεδο Υεριφζρειασ ανζρχεται ςε 287 αλλά δεν είναι ςαφζσ το ζτοσ ίδρυςθσ τουσ . Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ παρακολουκείτε από 
τον Υεριφερειακό ΠΞΧΣ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ςχετικισ ζρευνασ του ΣΑΕΔ και τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ 
βιωςιμότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςιμερα ςτο 50%. 
Θ τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με τθν παραδοχι ότι ο δείκτθσ βιωςιμότθτασ κα διαμορφωκεί ςτο 65% ωσ απόρροια και τθσ 
εξοικείωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ με τον νζο κεςμό. 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3293 

Επιχειριςεισ που αςχολοφνται με επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ που αςχολοφνται με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν 
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν Ωπό εκπόνθςθ RIS Αττικισ, ΕΟΧΨΑΨ και τον ΕΒΕΑ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν Ωπό εκπόνθςθ RIS Αττικισ, ΕΟΧΨΑΨ και τον ΕΒΕΑ 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ3295 

Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθ που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθν λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ  

Σριςμόσ  
Σικονομικά μθ ενεργά άτομα που ζχουν λάβει υποςτιριξθ από το ΕΞΨ και που δραςτθριοποιοφνται αναηθτϊντασ εργαςία μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν πράξθ Πεινοκτοφντα άτομα κεωροφνται: Φομά, αιτοφντεσ άςυλο, μετανάςτεσ, απάτριδεσ και 
αςυνόδευτα τζκνα 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Χχετικά με το δείκτθ Ψ3295 θ τιμι βάςθσ αναφζρεται ςε ΦΣΠΑ και λοιπζσ ευπακείσ ομάδεσ που αναηιτθςαν υπθρεςίεσ 
υποςτιριξθσ από τα Ψζςςερα κζντρα κοινότθτασ που δθμιουργικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. Οόγω του μικροφ ςχετικά 
δείγματοσ ωφελουμζνων ςτθν Αττικι για τον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου τθσ περιόδου 2014 -2020 επιλζχκθκε να 
χρθςιμοποιθκεί ο Εκνικόσ Πζςοσ όροσ που διαμορφϊνεται από τθν αντίςτοιχθ δράςθ που διαμορφϊνεται ςτο 60%. Για τθν τιμι 
ςτόχο το ποςοςτό «επιτυχίασ» αναμζνεται να ανζλκει ςτο 75% λόγω τθσ μεγαλφτερθσ εξοικείωςθσ αλλά και κατανόθςθσ από 
πλευράσ φορζων εφαρμογισ τθσ ανάγκθσ ςυνδυαςμοφ των δράςεων «παροχισ προνοιακϊν υπθρεςιϊν» με ενεργθτικζσ δράςεισ 
προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ H παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται ςτθ βάςθ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ ωφελουμζνων από 
κάκε επενδυτικι προτεραιότθτα (survey) ωσ προσ το εργαςιακό κακεςτϊσ των ςυμμετεχόντων /κατάςταςθ 
απαςχόλθςθσ/ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ κατάρτιςθσ  
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 2.145 Γυναίκεσ: 1.155 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι: 
Άντρεσ: 2.681 Γυναίκεσ: 1.444 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθ προςδιορίηεται με βάςθ ςτοιχεία από τα 4 Ξζντρα Ξοινότθτασ που δθμιουργικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ για 
άτομα ΦΣΠΑ και λοιπϊν ευπακϊν ομάδων που αναηιτθςαν ςε αυτά υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ.   
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τον Εκνικό Πζςο Τρο ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ.  
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3296 

Άτομα των ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και ζνταξθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει τον αρικμό ατόμων ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και ζνταξθσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό του βακμοφ επιτυχίασ των δράςεων που απευκφνονται ςτισ δφο διακριτζσ ομάδεσ 
ςτόχου τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ που είναι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων από τθν ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα 
άτομα» που διαμορφϊνεται ςτο 60% και από τθν ομάδα ςτόχο «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» που επωφελοφνται από Δομζσ 
παροχισ φροντίδασ ςε ΑΠΕΑ όπωσ ΞΔΑΥ - ΑΠΕΑ - Ξζντρα διθμζρευςθσ κ.λπ. που διαμορφϊνεται ςτο 21%. H τιμι ςτόχοσ 
διαμορφϊνεται με βάςθ τθν παραδοχι που ζγινε για τθν ομάδα ςτόχο ςτόχοσ «Άλλα μειονεκτοφντα άτομα» ςτθν επενδυτικι 
προτεραιότθτα 9 ii ανωτζρω δθλαδι να ανζλκει από το 60% ςτο 75% , ενϊ αντίκετα είναι περιοριςμζνθ θ δυνατότθτα ςθμαντικισ 
μεταβολισ του αρικμοφ των ωφελοφμενων «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» ςε δράςεισ κατάρτιςθσ θ αναηιτθςθ εργαςίασ μετά τθν 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ του που αναμζνεται να ανζλκει ςτο 25% λόγω του είδουσ των δράςεων που περιλαμβάνονται ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ αποτελζςματοσ γίνεται απολογιςτικά μζςω των ςτοιχείων που 
ςυγκεντρϊνει θ Διεφκυνςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ , θ ΕΕΨΑΑ για τουσ «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» ενϊ μζςω ζρευνασ  πεδίου 
για τθν ομάδα ςτόχο « Άλλα μειονεκτοφντα άτομα»  
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 1.423 Γυναίκεσ: 1.739 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι: 
Άντρεσ: 1.748 Γυναίκεσ: 2.136  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό του βακμοφ επιτυχίασ των δράςεων που απευκφνονται ςτισ δφο διακριτζσ ομάδεσ  
ςτόχου τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ, που είναι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων από τθν ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα 
άτομα» (60%) και από τθν ομάδα ςτόχο «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» που επωφελοφνται από Δομζσ παροχισ φροντίδασ ςε ΑΠΕΑ 
όπωσ ΞΔΑΥ - ΑΠΕΑ - Ξζντρα διθμζρευςθσ κ.λπ, (21%). 
H τιμι ςτόχοσ διαμορφϊνεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων τθσ ομάδα ςτόχοσ « Άλλα μειονεκτοφντα 
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άτομα» κα αυξθκεί (από 60% ςε 75%) ενϊ αντίκετα για τθν ομάδα ςτόχοσ «Χυμμετζχοντεσ με Αναπθρία» υπάρχει περιοριςμζνθ 
δυνατότθτα μεταβολισ του ποςοςτοφ των ωφελοφμενων από δράςεισ κατάρτιςθσ ι αναηιτθςθ εργαςίασ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3297 

Ροςοςτό κάλυψθσ των δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

Σριςμόσ  
Αφορά το ποςοςτό των πολιτϊν που καλφπτονται από δράςεισ του Health Safety Net ςε ςχζςθ με το ςυνόλο των πολιτϊν που 
διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ωπολογίηεται με τθν κοινι μεκοδολογία που καταρτίςκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ παρακολουκείται μζςω ΘΔΛΞΑ - Ωπουργείου 
Ωγείασ Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίηεται ωσ εξισ; (Ψιμι ςτόχοσ του προαναφερόμενου Δείκτθ εκροισ Χ100) / 
ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ). Χτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ) Σ αρικμόσ των αναςφάλιςτων πολιτϊν ανά Υεριφζρεια κα 
πρζπει να υπολογιςτεί από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ ΑΕ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθ ςχετικι μεκοδολογία του Ωπουργείου Ωγείασ. 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίςτθκε με βάςθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και ςτοιχεία κόςτουσ 
του Ωπουργείου Εργαςίασ. 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3299 

Κάλυψθ του πλθκυςμοφ των μεταναςτϊν και των αιτοφντων άςυλο που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον πλθκυςμό των μεταναςτϊν και των αιτοφντων άςυλο που λαμβάνουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι οι ςχετικζσ δράςεισ αφοροφςαν κυρίωσ τθν παροχι προνοιακϊν υπθρεςιϊν που 
δεν ςυνδεόταν με τθν υλοποίθςθ ενεργθτικϊν δράςεων ωσ εκ τοφτου το ποςοςτό ιταν πολφ χαμθλό 10%. Θ τιμι ςτόχοσ 
προςδιορίηεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό κα ανζλκει ςτο 21 % όςο δθλαδι ιταν το ποςοςτό για τισ λοιπζσ 
κατθγορίεσ πλθκυςμοφ που ςυνκζτουν τθν κατθγορία « Άλλα μειονεκτοφντα άτομα» τθν τρζχουςα περίοδο με δεδομζνθ τθν 
ιδιαίτερθ δυςκολία για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των εξυπθρετουμζνων μονογονεικϊν οικογενειϊν, αςυνόδευτων ανθλίκων, 
οικογενειϊν αιτοφντων άςυλο κλπ. Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που αποςτάλκθκαν από τθν ΕΩΧΕΞΨ (AMEF) Θ 
παρακολοφκθςθ του δείκτθ γίνεται από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν - Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ.  
Θ κατανομι τθσ τιμισ βάςθσ ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 312 Γυναίκεσ: 382 Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου (2023) ανά φφλο είναι: 
Άντρεσ: 625 Γυναίκεσ: 763 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι οι ςχετικζσ δράςεισ αφοροφςαν κυρίωσ τθν παροχι προνοιακϊν υπθρεςιϊν που 
δεν ςυνδεόταν με τθν υλοποίθςθ ενεργθτικϊν δράςεων ωσ εκ τοφτου το ποςοςτό ιταν πολφ χαμθλό (10%). 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό κα ανζλκει ςτο 21%, ςφμφωνα με ςτοιχεία του 
Ωπουργείου Εργαςίασ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Ωπουργείο Εςωτερικϊν - Ωπουργείο Υροςταςίασ του Υολίτθ, με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3301 

Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ 

Σριςμόσ  
Αφορά το πρόςκετο πλθκυςμό ο οποίοσ καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονθπιακοί ςτακμοί, 
Ξζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ κλπ) 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ που αφορά το πλθκυςμό που καλφπτεται από κοινωνικζσ υποδομζσ ςτθ Υεριφζρεια Αττικισ, αποτελεί 
εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Αττικισ & του Ωπουργείου Υροςταςίασ του Υολίτθ. Θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςτεί με μεγαλφτερθ 
ακρίβεια μετά τθν κατάρτιςθ του χάρτθ τθσ φτϊχειασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελεί εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ Υεριφζρειασ Αττικισ & του Ωπουργείου Υροςταςίασ του Υολίτθ. 
Θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςτεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια μετά τθν κατάρτιςθ του χάρτθ τθσ φτϊχειασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 
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Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  

T3288 

Αρικμόσ νζοϊδρυόμενων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ ΡΣΕΕ 

Σριςμόσ  
Αφορά τον αρικμό ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ ου ΥΧΕΕ 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Είναι ειδικόσ δείκτθσ ο οποίοσ παρακολουκείται από τθν Δ.Α. του Υρογράμματοσ και το ΣΥΧ. Θ εκτίμθςθ του μζςου μοναδιαίου 
κόςτουσ ενίςχυςθσ διαμορφϊνεται ςτισ 25.000 Ευρϊ με βάςθ τα ςτοιχεία εφαρμογισ των Υρογραμμάτων Ρζοι Ελεφκεροι 
Επαγγελματίεσ και Ρζοι Επιςτιμονεσ του ΣΑΕΔ τθσ περιόδου 2007 -2013. Ωσ «επιχείρθςθ» νοοφνται και οι αυτοπαςχολοφμενοι 
άνεργοι νζοι επιςτιμονεσ. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με μζςο κόςτοσ 25.000€ Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα 
Υαρακολοφκθςθσ ΣΥΧ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ ενίςχυςθσ ανά ςχζδιο, όπωσ αυτό προζκυψε από τθν εφαρμογι του ςχετικοφ 
Υρογράμματοσ του ΕΥΑΡΑΔ ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΔΑ / ΣΥΧ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3225 

Εφαρμογζσ ΤΡΕ ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ 

Σριςμόσ  
Ψο Ζργο του εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ και διαχείριςθσ ειςιτθρίων ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ ευρφτερθσ 
μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ ("Ενιαίο Αυτόματο Χφςτθμα Χυλλογισ Ξομίςτρου" / “e-ticket”) 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Σ δείκτθσ ςχετίηεται 
με το ςυνεχιηόμενο ζργο τθσ τρζχουςασ περιόδου. Ψο θλεκτρονικό ειςιτιριο χρθςιμοποιείται πλζον ςτισ περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ 
πόλεισ που υπάρχουν πολλαπλά μζςα μεταφοράσ (λεωφορεία, τρόλει μετρό, τραμ, προαςτιακόσ) λόγω των πολλαπλϊν ωφελειϊν 
που προςφζρει τόςο ςτο χριςτθ όςο και ςτουσ οργανιςμοφσ ςυγκοινωνιϊν. Οόγω των πλεονεκτθμάτων που προςφζρει ευελιξία 
,πλιρθ ςυςχζτιςθ καταβολισ κομίςτρου με τθν χριςθ των Πζςων μαηικισ μεταφοράσ βακμιαία υποκακιςτά τουσ άλλουσ τφπουσ 
ειςιτθρίων. Ψο φυςικό αντικείμενο του ζργου αποτελείται από τον εξοπλιςμό (αιςκθτιρεσ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ), 
διαρρυκμίςεισ χϊρων ςτουσ  ςτακμοφσ, κ.λπ. Θ πλθκϊρα του επιμζρουσ εξοπλιςμοφ δεν επιτρζπει τον προςδιοριςμό ενόσ βαςικοφ 
τμιματοσ του εξοπλιςμοφ για το λόγο αυτό προτιμικθκε θ αναφορά ωσ ενιαία εφαρμογισ e-ticket κατά τθν πάγια μεκοδολογία που 
χρθςιμοποιείται ςε αντίςτοιχα ζργα. Για παράδειγμα ςτο ΥΕΥ 2007 -2013 χρθματοδοτείται υπό τον τίτλο ςφςτθμα τθλεματικισ ςτισ 
αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ το πιλοτικό ζργο τθσ εγκατάςταςθσ τθλεειδοποίθςθσ ςτισ ςτάςεισ των λεωφορείων για τον αναμενόμενο 
χρόνο άφιξθσ του οχιματοσ. Ψο φυςικό αντικείμενο του ζργου αυτό αποτελείται από πλθκϊρα επιμζρουσ εξοπλιςμοφ αλλά ωσ ζργο 
νοείται «θ ςυνολικι εφαρμογι» και όχι οι αναμεταδότεσ θ οι οκόνεσ . 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ ενόσ μεγάλου ζργου, που αφορά ςτθν ειςαγωγι του θλεκτρονικοφ 
ειςιτθρίου ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ Υεριφζρειασ.  
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ3275 

Κζςεισ ελιμενιςμοφ που δθμιουργοφνται 

Σριςμόσ  
Αφορά τισ κζςεισ ελιμμενιςμοφ που κα δθμιουργθκοφν από τθν αναβάκμιςθ του λιμζνα του Υειραιά ςχετικά με τισ υποδομζσ 
κρουαηιζρασ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν που ςχετίηεται άμεςα με τισ δφο δθμιουργοφμενεσ κζςεισ ελλιμενιςμοφ ςτο λιμάνι του 
Υειραιά. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
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Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 2 κζςεων ελλιμενιςμοφ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3276 

Ραρεμβάςεισ για τθν οδικι αςφάλεια πεηϊν 

Σριςμόσ  
Αφορά βελτιϊςεισ που κα  ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ των πεηϊν (π.χ. πεηογζφυρεσ κ.α.) 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Ενδεικτικζσ δράςεισ 
που κα ςυμβάλουν ςτθν οδικι αςφάλεια πεηϊν είναι οι ακόλουκεσ: Υαρεμβάςεισ για τθν οδικι αςφάλεια και τθν μείωςθ των 
τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα πεηοφσ ςε λεωφόρουσ ταχείασ κυκλοφορίασ (πεηογζφυρεσ) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 10 ζργων οδικισ αςφάλειασ (πεηογζφυρεσ). 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3293 

Αναςφάλιςτοι πολίτεσ (περιλαμβάνονται και τα προςτατευόμενα μζλθ αυτϊν) και ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net 

Σριςμόσ  
Αφορά τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ και τα προςτατευόμενα μζλθ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίηεται με βάςθ τθ μεκοδολογία που δόκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ και προςδιορίηεται ωσ 
εξισ": (Ψιμι ςτόχοσ του προαναφερόμενου Δείκτθ εκροισ Χ 100) / ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το 
όριο τθσ φτϊχειασ). Χτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν από τθν μελζτθ για τθ Φτϊχεια (ΕΩΧΕΞΨ) 
Σ αρικμόσ των αναςφάλιςτων πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ υπολογίςκθκε από τα δεδομζνα που τθρεί θ ΘΔΛΞΑ ΑΕ Σ δείκτθσ 
παρακολουκείται από το ΘΔΛΞΑ - Ωπουργείο Ωγείασ και υπολογιςμοί με βάςθ μεκοδολογία υπουργείου υγείασ.  
Θ κατανομι τθσ τιμισ ςτόχου ανά φφλο είναι: Άντρεσ: 55.332 Γυναίκεσ: 59.942 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ προςδιορίηεται με βάςθ τθ μεκοδολογία που δόκθκε από το Ωπουργείο Ωγείασ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3302 

Ρεριφερειακά Κζντρα Καινοτομίασ 

Σριςμόσ  
Αφορά τθ δθμιουργία κζντρων καινοτομίασ ςτθν Υεριφζρεια 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ειδικόσ δείκτθσ εκροϊν. 
Εκπονθκείςα ris3 για Αττικι (Ξομνθνόσ et al 2012) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ αποτυπϊνει τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ 1 περιφερειακοφ κζντρου καινοτομίασ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Εκπονθκείςα RIS3 για Αττικι / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ3305 

Δυναμικότθτα άλλων κοινωνικϊν υποδομϊν 

Σριςμόσ  
Σ αρικμόσ χρθςτϊν που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν άλλεσ κοινωνικζσ υποδομζσ (Ξζντρα Φιλοξενίασ για αιτοφντεσ άςυλο, Ξζντρα 
Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Ξζντρα υποδοχισ αςτζγων κ.λπ.) 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. Χτισ «άλλεσ» 
κοινωνικζσ υποδομζσ εντάςςονται τα ορφανοτροφεία , οι ανοικτζσ υποδομζσ φιλοξενίασ μεταναςτϊν , τα κζντρα αςτζγων κ.λπ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3391 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ, ζργα τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει το πλικοσ των μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που 
χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και 
ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που ενιςχφονται, πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά 
ενταγμζνα ζργα ςτο ΥΕΥ που υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ 
παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3391 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ, ζργα τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει το πλικοσ των μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που 
χρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα μελετϊν, εμπειρογνωμοςφνων, ερευνϊν, αξιολογιςεων και 
ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ που ενιςχφονται, πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά 
ενταγμζνα ζργα ςτο Ε.Υ.ΑΡ.Α.Δ που υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ 
παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 του ΕΥΑΡΑΔ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3392 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει τον αρικμό των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ/ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ που ενιςχφονται, 
πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο ΥΕΥ που υλοποιικθκαν 
ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ του 
προγράμματοσ. Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ3392 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

Σριςμόσ  
Πετράει τον αρικμό των Επικοινωνιακϊν Χχεδίων Δράςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ 
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ / εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ αφορά ζργα επικοινωνιακϊν ςχεδίων δράςθσ που ενιςχφονται, 
πραγματοποιείται με βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τα ςχετικά ενταγμζνα ζργα ςτο Ε.Υ.ΑΡ.Α.Δ που 
υλοποιικθκαν ςτθ προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και τθν κατανομι πίςτωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ 
του προγράμματοσ. Ειδικόσ δείκτθσ παρακολοφκθςθσ των εκροϊν. Σ δείκτθσ παρακολουκείται από το Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από ςχετικά ζργα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 του ΕΥΑΡΑΔ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΣΥΧ / Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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ΡΕΡ Κριτθσ  

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Τ3101 

Λδιωτικι Δαπάνθ των επιχειριςεων ςε ΕΤΑΚ ςε ςχζςθ με το Ρεριφερειακό ΑΕΡ 

Σριςμόσ  
Λδιωτικι Δαπάνθ ΕΨΑΞ (BES) ςε ςχζςθ με το ΑΕΥ, δείκτθσ Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ ζχει καταγραφεί από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ, για το 2011. 
Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμάται, κεωρϊντασ ότι θ ςχετικι δαπάνθ κα διπλαςιαςτεί ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΥ, ςτθν νζα Υρογραμματικι 
Υερίοδο. Θ εκτίμθςθ ςτθρίηεται ςτο ότι υπιρξε ςυμμετοχι του επιχειρθματικοφ κόςμου, Υανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν Ξζντρων, 
ςτον ςχεδιαςμό τθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ», υπάρχει ςαφισ προςανατολιςμόσ τθσ Χτρατθγικισ και 
κίνθτρα.    
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 0,06% (2011) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 0,13% (2023) 
 
Εκτιμάται ότι θ ςχετικι δαπάνθ κα διπλαςιαςτεί ωσ ποςοςτό ΑΕΥ ζωσ τθν λιξθ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου κακϊσ τα κίνθτρα 
και ο ςτοχευμζνοσ προςανατολιςμόσ τθσ Χτρατθγικισ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ αναμζνεται ότι κα κινθτοποιιςουν τισ επιχειριςεισ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3102 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ 

Σριςμόσ  
Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία κλάδου ΨΥΕ, δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ καταγράφεται για το 2011 από ζρευνα τθσ ΕΟΧΨΑΨ για τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία του κλάδου ΨΥΕ.  
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου βαςίηεται ςε χρονοςειρζσ ετιςιων ερευνϊν τθσ ΕΟΧΨΑΨ και με τθν παραδοχι ότι κα υπάρξει αυξθμζνο 
ενδιαφζρον των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ»    
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 231 (2011) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 280 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.                             με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3103 

Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν 

Σριςμόσ  
Άτομα που κάνουν χριςθ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ωσ % αναλογία επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 16 ζωσ 74 ετϊν, 
δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ δίνονται ςε επίπεδο χϊρασ αλλά θ υπερπεριφζρεια Ξριτθσ Ρθςιϊν Αιγαίου ςτθ μεταβλθτι 
για χριςθ διαδικτφου κινείται ςτο μζςο όρο τθσ χϊρασ (66% και 65% αντίςτοιχα) και άρα δεν κα αποκλίνει ςθμαντικά και ςτθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.    
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται για το 2014, ςτο επίπεδο τθσ υπερπεριφζρειασ. 
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου γίνεται με βάςθ χρονοςειρζσ τθσ ΕΧΨΑΨ και με τθν παραδοχι ότι θ υπερπεριφζρεια ςτθ μεταβλθτι για 
χριςθ διαδικτφου κινείται ςτο μζςο όρο τθσ Χϊρασ και άρα δεν κα αποκλίνει ςθμαντικά και ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 45,1% (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 60% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
                         με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3104 
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Επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων (ποςοςτό νζων επιχειρθματιϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ) 

Σριςμόσ  
% νζων επιχειρθματιϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, δείκτθσ Υαρατθρθτθρίου Επιχειρθματικότθτασ του ΛΣΒΕ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται για το 2012 με βάςθ τισ καταγραφζσ του παρατθρθτθρίου επιχειρθματικότθτασ του ΛΣΒΕ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται κεωρϊντασ ότι θ Υεριφζρεια κα ςυγκλίνει προσ τον μζςο όρο τθσ Χϊρασ, με δεδομζνθ τθ ςτόχευςθ 
και τα κίνθτρα ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ ςτθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ τθσ «’Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» 
  
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 3,20% (2012) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 6,40% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3105 

Ροςοςτό του κφκλου εργαςιϊν των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςτο ςφνολο του ΑΕΡ τθσ 
Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
% αναλογία τθσ Ακακάριςτθσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ από μεταποίθςθ, εμπόριο – τουριςμόσ, χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και τομζα 
των επικοινωνιϊν – πλθροφοριϊν επί του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Ωσ κλάδοι υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, ςτο πλαίςιο τθσ λογικισ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ», προςδιορίηονται θ μεταποίθςθ, το 
εμπόριο – τουριςμόσ, θ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και ο τομζασ των επικοινωνιϊν – πλθροφοριϊν. 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το 2011 ωσ προσ τον κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων των 
προαναφερόμενων τομζων και το ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ διαχρονικζσ ςειρζσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ από το 2005 ζωσ το 2011, ςυνεκτιμϊντασ και τισ ειδικζσ 
ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται με βάςθ τθν Υεριφερειακι Χτρατθγικι τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 41,4% (2011) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 43,4% (2023) 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3106 

Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ 

Σριςμόσ  
Ετιςια εξοικονόμθςθ των κατϋ όγκον ετιςιων πωλιςεων ενζργειασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ όλων των διανομζων ενζργειασ 
είτε όλων των εταιρειϊν λιανικισ πϊλθςθσ ενζργειασ, του μζςου όρου των τριϊν τελευταίων ετϊν πριν από τθν 1θ Λανουαρίου 
2013. Σι κατϋ όγκον πωλιςεισ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεταφορζσ εξαιροφνται εν όλω από αυτόν τον υπολογιςμό, 
δείκτθσ ςτο Εκνικό Επίπεδο (ΧΕΧ). 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου, αφοροφν ςτο Εκνικό Επίπεδο , όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται από το ΩΥΕΞΑ, ΕΧΔΕΑ βάςει του άρκρου 7/ 
παρ.9 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 69,76 (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 902,1 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3107 

Αρικμόσ των Διπλωμάτων Ευραςιτεχνίασ - Ρατζντεσ (patents) 

Σριςμόσ  
Χρθςιμοποιείται θ τιμι του δείκτθ «αιτιςεισ ςτο EPO (European Patent Office) ανά εκ. κατοίκων» που δίνει θ EUROSTAT ςε ετιςια 
βάςθ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου αφορά πατζντεσ όλων των τομζων. 
Θ προςζγγιςθ τθσ τιμισ του δείκτθ, ειδικά για τον τομζα τθσ ενζργειασ γίνεται με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία για το πλικοσ 
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ – πατεντϊν που αφοροφν ςτθν ενζργεια, ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ. Επαναπροςζγγιςθ τθσ 
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τιμισ, μπορεί να γίνει με βάςθ τα ςτοιχεία του Σργανιςμοφ Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 0,32 (2010) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 7,8 (2023) 
 
Θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων ςε επίπεδο του τομζα παρζμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τθν ανάλυςθ δεδομζνων του 
ΣΒΛ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3108 

Ροςοςτό περιοχϊν που καλφπτονται με μζτρα προςταςίασ φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι 
ζκταςθ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
% αναλογία τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν που βρίςκονται ςε χρονικι απόςταςθ μεγαλφτερθ των 60 λεπτϊν από τον πλθςιζςτερο 
ςτακμό πυροςβεςτικισ, επί τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου, υπολογίηονται, με βάςθ τισ ακτίνεσ (χρονοαπόςταςθ) αποτελεςματικισ επζμβαςθσ - προςταςίασ για 
αντιμετϊπιςθ ι πρόλθψθ φυςικϊν καταςτροφϊν (κυρίωσ πυρκαγιζσ- πλθμμφρεσ).  
Θ προςζγγιςθ για τθν τιμι βάςθσ, ζγινε με βάςθ τθν χωρικι κατανομι των υφιςτάμενων υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ 
(πυροςβεςτικι και ΕΠΑΞ). 
Θ τιμι ςτόχοσ προςεγγίςτθκε με τισ παραδοχζσ : 
• θ ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ φορζων επιτρζπει τθν φπαρξθ κινθτϊν μονάδων και περιπολιϊν, ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ  
• θ καταςκευι ζργων υποδομισ μειϊνει του κινδφνουσ ςε κρίςιμεσ περιοχζσ 
• ςχζδια ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ καταςτροφϊν, μειϊνουν τουσ κινδφνουσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 79% (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 90% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3109 

Ροςοςτό κλάςματοσ, που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ 

Σριςμόσ  
% αναλογία χωριςτά ςυλλεγζντων Αςτικϊν Χτερεϊν Αποβλιτων (ΑΧΑ) που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ (ανακυκλϊςιμα και 
βιοαπόβλθτα) επί των ετθςίωσ παραγόμενων ΑΧΑ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των χωριςτά ςυλλεγζντων (από τουσ λειτουργοφντεσ ςιμερα φορείσ διαχείριςθσ) αςτικϊν 
ςτερεϊν αποβλιτων (ανακυκλϊςιμα και ΒΑΑ) που οδθγοφνται ςε ανακφκλωςθ, ωσ προσ τθν παραγόμενθ ποςότθτα Αςτικϊν 
Χτερεϊν Αποβλιτων για το 2013. 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία και τισ παραδοχζσ για τθν ολοκλιρωςθ των υποδομϊν του ανακεωρθμζνου 
ΥΕΧΔΑΞ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 10,5% (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 43% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3110 

Ροςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτο επίπεδο τθσ 
Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
Υοςοςτό ιςοδφναμου πλθκυςμοφ που καλφπτεται από ςυςτιματα διαχείριςθσ λυμάτων οικιςμϊν Α, Β και Γ προτεραιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και περιοχϊν με ειδικζσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου υπολογίηονται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του υπό ζγκριςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ των Οεκανϊν Απορροισ 
Υοταμϊν του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Ξριτθσ. Χυγκεκριμζνα για τισ 3 Οεκάνεσ Απορροισ (ΟΑΥ) τθσ Υεριφζρειασ, καταγράφονται 
αναλυτικά οι υφιςτάμενοι ΕΕΟ, ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ τουσ κακϊσ και ο μθ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ   ανά ΟΑΥ. Θ τιμι 
ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τα ζργα που προγραμματίηονται να γίνουν, τόςο ςτο επίπεδο του ΥΕΥ όςο και ςτο επίπεδο του 
Ψομεακοφ Υρογράμματοσ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 80,90% (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 94% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3111 

Διακζςιμθ θμεριςια παροχι πόςιμου νεροφ, από ζργα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, παροχι πόςιμου νεροφ 

Σριςμόσ  
Θ θμεριςια παροχι νεροφ για υδρευτικι χριςθ (φδρευςθ οικιακι), τουριςτικι χριςθ, βιομθχανία. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου υπολογίηονται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του υπό ζγκριςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ των Οεκανϊν Απορροισ 
Υοταμϊν του Ωδατικοφ Διαμερίςματοσ Ξριτθσ, όπου καταγράφονται αναλυτικά ςτοιχεία δεκαετίασ για τισ ετιςιεσ ανάγκεσ ςε νερό 
για όλεσ τισ χριςεισ. Σι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του μόνιμου και εποχιακοφ πλθκυςμοφ, ανζρχονται ςε ετιςια βάςθ ςε 
ποςοςτό 12,7% των ςυνολικϊν αναγκϊν για όλεσ τισ χριςεισ. Θ τιμι βάςθσ, προςδιορίηεται για το 2010 και θ τιμι ςτόχοσ 
προςεγγίηεται με βάςθ τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ με τθν παραδοχι ότι ςταδιακά θ ηιτθςθ ςτακεροποιείται παρά τισ 
παρατθροφμενεσ αυξθτικζσ τάςεισ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 191.095 (2010) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 211.780 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3112 

Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςε χϊρουσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ρεριφζρεια 

Σριςμόσ  
Ψο άκροιςμα του αρικμοφ επιςκεπτϊν ςε 15 αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και 12 μουςεία και πολιτιςτικοφσ χϊρουσ ςτθν Υεριφζρεια, 
δείκτθσ ΕΟΧΨΑΨ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ του ζτουσ 2013 για τουσ επιςκζπτεσ 15 αρχαιολογικϊν χϊρων και 12 μουςείων 
και πολιτιςτικϊν χϊρων ςτθν Υεριφζρεια. 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τθν εξζλιξθ των διαχρονικϊν ςτοιχείων από το 2007 ζωσ το 2013 ςυνεκτιμϊντασ και τθν 
αντίςτοιχθ αναμενόμενθ αφξθςθ του ειςερχόμενου τουριςμοφ. 
Εκτιμάται ότι θ αφξθςθ κα είναι ευκζωσ ανάλογθ τθσ αντίςτοιχθσ αναμενόμενθσ αφξθςθσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ δθλαδι 
4,2% ςε ετιςια βάςθ. Από το 2007 ζωσ το 2013 αυξικθκαν οι επιςκζπτεσ κατά 177 χιλιάδεσ. Ψθν επόμενθ περίοδο ςε βάκοσ 10ετίασ 
με τθν αναβάκμιςθ κα αυξθκοφν κατά 830 χιλιάδεσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 1.7779.000 (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 2.684.4400 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3113 

Ροςοςτό επιφάνειασ οικοτόπων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ ωσ προσ τθ ςυνολικι επιφάνεια οικοτόπων τθσ 
Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
% αναλογία του ακροίςματοσ τθσ ζκταςθσ των περιοχϊν NATURA 2000 για τισ οποίεσ υπάρχουν Χχζδια Δράςθσ για τθν προςταςία 
των ειδϊν προτεραιότθτασ ι ζχουν ενταχκεί ωσ Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ ςτο πλαίςιο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, επί τθσ ςυνολικισ 
ζκταςθσ των περιοχϊν NATURA 2000 τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται μζςα από ςτοιχεία που αποτυπϊνουν υφιςτάμενεσ υποδομζσ ανάδειξθσ – προςταςίασ επιςκζψιμων 
επιφανειϊν οικοτόπων. Ειδικότερα,  λιφκθκε υπόψθ ότι  περίπου το 15% των εκτάςεων τουσ περιλαμβάνουν απαραίτθτεσ 
υποδομζσ. Επίςθσ ςυνεκτιμικθκε θ επιφάνεια των οικοτόπων που υπάγεται ςε κάποιο κεςμοκετθμζνο πλαίςιο ωσ προσ τον ζλεγχο 
χριςεων και λειτουργιϊν. Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ και τισ ανάγκεσ των οικοτόπων, βάςει του 
Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF) και τθν εμπειρία από παρόμοιεσ παρεμβάςεισ, ωσ προσ τα απαιτοφμενα κόςτθ τουσ. 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν επιφάνεια οικοτόπων με ςχζδια διαχείριςθσ κακϊσ και τθν επιφάνεια οικοτόπων που 
εμπίπτουν ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ ςτο πλαίςιο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο επίπεδο των Διμων Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με 
βάςθ τισ προτεραιότθτεσ και τισ ανάγκεσ των οικοτόπων, βάςει του Υλαιςίου Δράςεων Υροτεραιότθτασ (PAF). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
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ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 34% (2010) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 54% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3114 

Αναλογία τθσ ζκταςθσ που υπάγεται ςε κεςμοκετθμζνο χωρικό ςχεδιαςμό ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
% αναλογία του ακροίςματοσ τθσ ζκταςθσ των διμων που διακζτουν Ψοπικά Χωρικά Χχζδια εγκεκριμζνα ι ςε διαδικαςία ζγκριςθσ, 
επί τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του Υεριφερειακοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 
Ξριτθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ/εκτάριο, ζργων προθγοφμενων περιόδων και κατευκφνςεων του ΩΥΕΞΑ, 
κακϊσ και τθν προτεραιοποίθςθ Διμων που περιλαμβάνουν ςτθν ζκταςι του μεγάλεσ επιφάνειεσ NATURA 2000. 
Επιςθμαίνεται ότι με βάςθ το Ρ. 4269/2014 για τθν Χωροταξικι – Υολεοδομικι Πεταρρφκμιςθ, τα χωρικά ςχζδια ςτο επίπεδο των 
Διμων, καλφπτουν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ των Διμων και ζχουν κανονιςτικό χαρακτιρα, μια και εγκρίνονται με Υροεδρικά 
Διατάγματα. Χτθ λογικι αυτι ςτο πλαίςιο ζγκριςθσ χωρικϊν ςχεδίων, ςυμπεριλαμβάνονται και ηϊνεσ προςταςίασ οικολογικά 
ευαίςκθτων περιοχϊν. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 60,90% (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 90% (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3115 

Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Ρρογραμμάτων (ΣΕΣ) 

Σριςμόσ  
Πείωςθ αερίων κερμοκθπίου (τόνοι ιςοδφναμου CO2), (δείκτθσ Εκνικοφ Επιπζδου (ΩΥΕΞΑ)). 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ βάςθσ – ςτόχου, αφοροφν ςτο Εκνικό Επίπεδο. Θ τιμι βάςθσ για το 2012 ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για το 
ΧΕΔΕ το 2012. Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ το πεδίο εφαρμογισ ΧΕΔΕ κατά τθν περίοδο 2013 – 2020. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 48.726.297 (2012) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 58.858.799 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3116 

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ μετακίνθςθσ από το νότιο ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
Σ μζγιςτοσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ κακζτου άξονα από το νότιο προσ το βόρειο τμιμα τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία των αρμόδιων φορζων και τισ καταγραφόμενεσ ςιμερα μζςεσ ταχφτθτεσ.  
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ τθσ μζςθσ ταχφτθτασ) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 85 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 55 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3117 

Ετιςια δυναμικότθτα δομϊν ςε επίπεδο διμων 

Σριςμόσ  
Υλικοσ βρεφϊν και νθπίων που φιλοξενοφνται ςε ετιςια βάςθ ςε Δθμοτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία αιτιςεων που καταγράφει θ ΕΕΨΑΑ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Εναρμόνιςθ 
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οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ" για το ζτοσ 2014-2015.  
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ αρχικζσ εκτιμιςεισ που υπάρχουν ςτο επίπεδο των Διμων, για τθν κάλυψθ αναγκϊν 
φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ. Θ τιμι ςτόχοσ κα επαναπροςεγγιςτεί με βάςθ τθν αναλυτικι καταγραφι αναγκϊν που 
διενεργείτε από τθν Υεριφζρεια ςτουσ Διμουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 4.750 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 4.910 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3118 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Τριτοβάκμια) 

Σριςμόσ  
Απόλυτοσ αρικμόσ των επιςκζψεων ανά ζτοσ ςε δομζσ υγείασ (Υρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Ψριτοβάκμια). 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του ΕΧΩΡΕΨ και θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ διαχρονικζσ ςειρζσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 1.487.649 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 1.566.908 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3119 

Ετιςιοσ μζςοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά ςχολικι μονάδα 

Σριςμόσ  
Αναλογία των μακθτϊν (Ρθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Οφκεια, ΕΥΑΟ), επί του πλικουσ των ςχολικϊν μονάδων. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και EUROSTAT για το 
ςχολικό ζτοσ 2013-2014. 
Θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ: 
• τθ διαχρονικι εξζλιξθ του δείκτθ (ςτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ),  
• ςτοιχεία για τθν κατάςταςθ των υποδομϊν των Διμων από καταγραφζσ τθσ ΕΕΨΑΑ, «οι Διμοι ςε αρικμοφσ» για το 2012 
• προβλθμάτων που δθμιουργικθκαν ςτισ υποδομζσ των ςχολικϊν μονάδων μετά το 2011 λόγω ςυγχϊνευςθσ / κατάργθςθσ 
ςχολείων αλλά και τθσ υποχρεωτικισ πλζον εγγραφισ των παιδιϊν ςτα νθπιαγωγεία. 
Σ δείκτθσ μπορεί να εξειδικευκεί με βάςθ ζρευνα των υποδομϊν που κα γίνει ςτο επίπεδο των Διμων, κακϊσ και με τθν 
αξιοποίθςθ ςτοιχείων για τισ ςχολικζσ αίκουςεσ και του άλλουσ υποςτθρικτικοφσ χϊρουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 97 (2013) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 95 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε δφο χρόνια 

Τ3120 

Αρικμόσ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Σριςμόσ  
Ρζεσ επιχειριςεισ που ιδρφονται ςτουσ τομείσ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ». 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από ςχετικζσ ζρευνεσ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου για τον Ευρωπαϊκό νότο το ποςοςτό των ιδρυόμενων επιχειριςεων 
που λειτουργοφν ζνα χρόνο μετά είναι 77%. 
Γίνεται θ παραδοχι ότι το ποςοςτό αυτό ιςχφει και για τθν Ελλάδα ςτθν τρζχουςα Υρογραμματικι Υερίοδο, ενϊ παράλλθλα 
επιδιϊκεται θ αφξθςι του ςτο 80% για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020. 
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου, υπολογίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν Ψ3005 "Αρικμόσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων που 
χρθματοδοτοφνται" που προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο κόςτοσ από τθν τρζχουςα Υρογραμματικι Υερίοδο. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 68 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 70 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
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1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3121 

Επιχειριςεισ που βελτιϊνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ 

Σριςμόσ  
Πικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ "Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ" και ενιςχφουν τθν 
ανταγωνιςτικότθτά τουσ, μζςα από τθν εξειδίκευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ι και των επιχειρθματιϊν. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθ ςτόχοσ προςδιορίηεται με βάςθ το μζςο μζγεκοσ απαςχόλθςθσ των επιχειριςεων τθσ Ξριτθσ και τθν εμπειρία από τθν 
υλοποίθςθ αντίςτοιχων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, όπωσ αποτυπϊνεται από τον δείκτθ εκροϊν 
CO23 "Αρικμόσ υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων 
και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ". 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι (17%) των κλάδων τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» ςτα προγράμματα 
επιχειρθματικότθτασ του ΣΑΕΔ, που αυξάνεται ςε 100% για τθν τιμι ςτόχο, με τθν ζννοια ότι ςτθ νζα Υρογραμματικι Υερίοδο 
επιχειρείται ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ τθσ «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 37 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 220 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
 1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3122 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ  ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ  
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται 
ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν CO05.«μετά τθ λιξθ τουσ ςυμμετοχισ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά 
τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 εβδομάδεσ μετά. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ των ΨΣΥΕΞΣ για τθν Ξριτθ προκφπτει ζνα μζςο ποςοςτό των ωφελουμζνων (21%) που βελτιϊνουν τισ 
ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, που είναι υψθλότερο από τον Εκνικό μζςο όρο. Επιδιϊκεται θ αφξθςθ αυτοφ του 
ποςοςτοφ ςε 35% για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020. 
Θ τιμι βάςθσ και ςτόχου, προςδιορίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν CO01 "Άνεργοι ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 
ανζργων" όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτισ Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ 9βi και 9βvi αντίςτοιχα, με βάςθ τισ προαναφερόμενεσ 
παραδοχζσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 462 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 770 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3123 

Μειονεκτοφντα άτομα με ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ,που αποκτοφν εξειδίκευςθ 
που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ 

Σριςμόσ  
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται 
ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν CO05. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τα ςτοιχεία του Υρογράμματοσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» προκφπτει ότι οι ωφελοφμενοι (ςτο 
ςφνολό τουσ γυναίκεσ) ιταν ςε ποςοςτό 62%εργαηόμενεσ και 38% άνεργεσ που βρικαν απαςχόλθςθ ςε ποςοςτό 17%. 
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι οι άνεργεσ γυναίκεσ 
κα ανζρχονται ςτο 40% και από αυτζσ το 20% κα βρει απαςχόλθςθ επί τθσ τιμισ του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν T3006 
"Πειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν". 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 822 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 816 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 



 

 
335 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3124 

Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ  
«Πειονεκτοφντα άτομα» όπωσ ορίηονται ςτουσ δείκτεσ εκροϊν CO12-CO17:«Χε αναηιτθςθ εργαςίασ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ 
CR01«Χυμμετοχι ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ CR02«απόκτθςθ εξειδίκευςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ 
CR03«κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ» όπωσ ορίηεται ςτο δείκτθ εκροϊν CO05.«μετά τθ λιξθ 
τουσ ςυμμετοχισ» κεωρείται το διάςτθμα αμζςωσ μετά τθν θμερομθνία εξόδου του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ζωσ max. 4 
εβδομάδεσ μετά. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τα ςτοιχεία λειτουργίασ των κζντρων ςτιριξθσ, προκφπτει ότι βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ το 8,5% 
των ωφελουμζνων.  
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία του κζντρου ςτιριξθσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν παραδοχι ότι το 15% 
των ωφελουμζνων κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, με βάςθ τθν τιμι του δείκτθ εκροϊν CO15 
"Πετανάςτεσ ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων όπωσ 
οι Φομ)". 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 20 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 36 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3125 

Ρλθκυςμόσ ευπακϊν ομάδων που λαμβάνουν προθγμζνεσ υπθρεςίεσ 

Σριςμόσ  
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμζσ βάςθσ και ςτόχου κα προςεγγιςτοφν, επί των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO15 "Πετανάςτεσ ςυμμετζχοντεσ αλλοδαπισ 
προζλευςθσ, μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων όπωσ οι Φομ)" και CO16 "ςυμμετζχοντεσ με 
αναπθρία", ςφμφωνα με το ςχετικό χρονοδιάγραμμα. 
Κα αξιοποιθκοφν ςτοιχεία που κα καταγραφοφν ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ για τθν «χαρτογράφθςθ τθσ φτϊχειασ» αλλά και τθσ 
λειτουργίασ του «Υεριφερειακοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ ςε κζςεισ εργαςίασ και δεξιότθτεσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

Τ3126 

Ροςοςτό κάλυψθσ των δράςεων υγείασ - πρόνοιασ επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

Σριςμόσ  
% αναλογία αναςφάλιςτων πολιτϊν (περιλαμβάνονται και τα προςτατευόμενα μζλθ) που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ υγείασ - 
πρόνοιασ *100 ωσ προσ το ςφνολο των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΘΔΛΞΑ Α.Ε. υπολογίηονται οι αναςφάλιςτοι. Ωιοκετείται ο δείκτθσ για κίνδυνο φτϊχειασ ςτο επίπεδο τθσ 
υπερπεριφζρειασ (23,6%).  
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται από τρζχοντα ςτοιχεία τθσ ΘΔΛΞΑ Α.Ε. για το 2014 με βάςθ τισ παραπάνω παραδοχζσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με βάςθ τον αντίςτοιχο δείκτθ εκροισ, T3007 "Πειονεκτοφντα άτομα που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ 
υγείασ – πρόνοιασ", με τισ ίδιεσ παραδοχζσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 2,08 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 6,83 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3127 

Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργίασ τουσ ςυνεχίηεται ζνα χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 
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Σριςμόσ  
Υλικοσ πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων ΞΣ από το μθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι βάςθσ, ςτόχου υπολογίηεται επί τθσ τιμισ του δείκτθ εκροϊν T3008 "Αρικμόσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων για κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφνται" Για τθν τιμι βάςθσ ο ςυντελεςτισ βιωςιμότθτασ είναι 68%, ποςοςτό που προςδιορίηεται με 
βάςθ ςχετικά ςτοιχεία για επιχειριςεισ ΞΣ ςε Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ (ςυνεκτιμϊντασ και τθν διατιρθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ) 
κακϊσ και ςτοιχεία ερευνϊν ςε επιχειριςεισ ανζργων ςτθν Ελλάδα, που δείχνουν ότι 3 ςτισ 4 επιχειριςεισ καταφζρνουν να 
διατθρθκοφν ςε λειτουργία.  
Για τθν τιμι ςτόχο, επιδιϊκεται θ αφξθςι του ποςοςτοφ βιωςιμότθτασ ςτο 80%, με δεδομζνο ότι υπάρχει εμπειρία υλοποίθςθσ τθσ 
τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου, ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνονται μθχανιςμοί υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ 17 (2014) 
ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΧ 20 (2023) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε τρία χρόνια 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

Τ3001 

Αρικμόσ φορζων και οργανιςμϊν του Δθμοςίου και ευρφτερου Δθμοςίου τομζα που ενιςχφονται 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετράει του φορείσ του δθμοςίου ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που αναπτφςουν υπθρεςίεσ ΨΥΕ προσ τουσ πολίτεσ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά ζργο από τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων 
που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 ανζρχεται ςτα 300.000 ΕΩΦΩ (ζνα ζργο αντιςτοιχεί ςε ζνα φορζα). 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 78 και 79 με Υ/Ω 5.724.418,75  
Ψο μζςο κόςτοσ ανά ζργο από τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 ανζρχεται ςτα 
300.000 ΕΩΦΩ (ζνα ζργο αντιςτοιχεί ςε ζνα φορζα)  
Ψιμι Χτόχοσ : 5.724.418,75 : 300.000 = 19,1 ζργα (19 φορείσ) 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3002 

Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν φορζων - επιχειριςεων - ερευνθτικϊν ιδρυμάτων 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των ςυνεργαςιϊν φορεϊν - επιχειριςεων και ερευνθτικϊν - εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Ξάκε φορζασ 
ι ίδρυμα μπορεί να ςυμμετζχει ςε παραπάνω από μια ςυνεργαςία. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται μζςθ χρθματοδότθςθ με 100.000 ΕΩΦΩ ανά ζργο. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 65 με Υ/Ω 2.000.000,00  
Ωπολογίηεται μζςθ χρθματοδότθςθ με 100.000 ΕΩΦΩ ανά ζργο  
Ψιμι Χτόχοσ : 2.000.000 : 100.000 = 20 ςυνεργαςίεσ (20) 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3003 

Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από ζργα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων 

Σριςμόσ  
Υλθκυςμόσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ που αναμζνεται να ωφελθκεί από τισ ζργα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Πε δεδομζνο τον Υεριφερειακό χαρακτιρα των δράςεων, ωσ τιμι του δείκτθ προςδιορίηεται ο πλθκυςμόσ του 2011. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
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Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 87 και 88 με Υ/Ω 22.854.788,55  
Ωπολογίηεται το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Ξριτθσ που ανζρχεται ςε 623.065 άτομα (απογραφι 2011), αφοφ οι δράςεισ που κα 
χρθματοδοτθκοφν είναι περιφερειακισ εμβζλειασ και αφοροφν ςτο ςφνολο των κατοίκων τθσ Ξριτθσ.  
Ψιμι Χτόχοσ : (623.000 άτομα) 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3004 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ που ενιςχφονται 

Σριςμόσ  
Αρικμόσ Ατόμων που ωφελοφνται από υποδομζσ πρόνοιασ που καταςκευάηονται. Υεριλαμβάνεται θ καταςκευι και θ επζκταςθ 
ςυμπλιρωςθ ι και θ προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των δομϊν. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ υποδομϊν πρόνοιασ ςε ςχζςθ με 
τθν δυναμικότθτα τουσ ςτο τρζχον επιχειρθςιακό πρόγραμμα (ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου 2007-2013).Ειδικότερα για το 
υπολογιςμό του Δείκτθ εξετάηονται 6 ζργα με μζςο κόςτοσ καταςκευισ ανά ωφελοφμενο άτομο τα 40.000 ευρϊ (περίπου). 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ υποδομϊν πρόνοιασ ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα τουσ ςτο τρζχον επιχειρθςιακό πρόγραμμα (ΥΕΥ 
Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου 2007-2013).  
Ειδικότερα για το υπολογιςμό του Δείκτθ εξετάηονται 6 ζργα με μζςο κόςτοσ καταςκευισ ανά ωφελοφμενο άτομο τα 40.000 ευρϊ 
(περίπου).  
Ψιμι Χτόχοσ : 4.000.000 : 40.000 = 100 άτομα (100 άτομα) 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3005 

Αρικμόσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που χρθματοδοτοφνται 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που κα χρθματοδοτθκοφν και που οδθγεί ςτθν δθμιουργία επιχείρθςθσ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ ανά ςχζδιο για τθν δθμιουργία 
επιχείρθςθσ (ΡΕΕ) 22.664 ΕΩΦΩ (αναγωγι από εφαρμογι αντίςτοιχων δράςεων ΨΥΑ – Γ’ ΞΥΧ – Χτοιχεία από υλοποίθςθ αντίςτοιχων 
δράςεων ςτο ΕΧΥΑ). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 104 με Υ/Ω 2.000.000,00  
Ωπολογίηεται ωσ μζςο κόςτοσ ανά ςχζδιο για τθν δθμιουργία επιχείρθςθσ (ΡΕΕ) 22.664 ΕΩΦΩ (αναγωγι από εφαρμογι αντίςτοιχων 
δράςεων ΨΥΑ – Γ’ ΞΥΧ – Χτοιχεία από υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ)  
Ψιμι Χτόχοσ : 2.000.000 : 22.664 = 88,2 ςχζδια (88) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3006 

Μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ παιδιϊν και ςυμμετζχουν ςε 
αντίςτοιχεσ δράςεισ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται από τθν λειτουργία βρεφονθπιακϊν/παιδικϊν 
ςτακμϊν 2500 ετιςιο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο Χ 6 χρόνια (ςτοιχεία προγράμματοσ που υλοποιείται). 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςε μζροσ τθσ ΞΥ 109 με Υ/Ω 18.000.000,00  
Ωπολογίηεται από τθν λειτουργία βρεφονθπιακϊν/παιδικϊν ςτακμϊν 2500 ετιςιο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο Χ 6 χρόνια  
Ψιμι Χτόχοσ : 18.000.000/6/2500 = 1200 (360 ΑΡΔΦΕΧ – 840 ΓΩΡΑΛΞΕΧ) 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3007 

Μειονεκτοφντα άτομα που οφελοφνται από παροχι υπθρεςιϊν υγείασ - πρόνοιασ 

Σριςμόσ  
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Σ δείκτθσ μετράει τον αρικμό των μειονεκτοφντων ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ υγείασ - πρόνοιασ (φτϊχειασ). 
 

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. - Ξόςτοσ ανά άτομο ανά ζτοσ 350 ΕΩΦΩ * 6 ζτθ παρζμβαςθσ = 
2100 (Χτοιχεία Helth safety net) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 112 με Υ/Ω 24.000.000,00  
Από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ  
Ξόςτοσ ανά άτομο ανά ζτοσ 350 ΕΩΦΩ * 6 ζτθ παρζμβαςθσ = 2100  
Χυνολικό κόςτοσ : 24.000.000 : 2100 = 11.428 (11.000 άτομα)  

Ψιμι Χτόχοσ : (11.000 άτομα) - 4400 ΑΡΔΦΕΧ – 6600 ΓΩΡΑΛΞΕΧ 
 

Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3008 

Αρικμόσ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων για κοινωνικζσ επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφνται 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων που κα χρθματοδοτθκοφν και που οδθγεί ςτθν δθμιουργία μιασ 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίηεται με τθν μζκοδο του μοναδιαίου κόςτουσ. Ωπολογίηεται με μζςο κόςτοσ ανά επιχειρθςιακό ςχζδιο τισ 
200.000 ΕΩΦΩ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 113 με Υ/Ω 5.000.000,00  
Ωπολογίηεται με μζςο κόςτοσ ανά επιχειρθςιακό ςχζδιο τισ 200.000 ΕΩΦΩ  

Ψιμι Χτόχοσ : 5.000.000 : 200.000 = 25 επιχειρθςιακά ςχζδια (25) 
 

Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3009 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό Πελετϊν – εμπειρογνωμοςυνϊν – ερευνϊν – αξιολογιςεων που κα υλοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
 

Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 121 - 122 με Υ/Ω 3.375.000,00 
Ωπολογίηεται ςτθ βάςθ των υλοποιικζντων αντίςτοιχων ζργων τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου 
Ψιμι Χτόχοσ : 25 
 

Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
Αντιςτοιχεί ςτισ ΞΥ 121 - 122 με Υ/Ω 1.000.000,00  
Ψιμι Χτόχοσ : 7  

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3010 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το αρικμό των δράςεων πλθροφόρθςθσ - ενθμζρωςθσ (διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ) που κα υλοποιθκοφν κατά τθν 
διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
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Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 123 με Υ/Ω 1.000.000,00 
Ωπολογίηεται ςτθ βάςθ των υλοποιικζντων αντίςτοιχων ζργων τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου 
Ψιμι Χτόχοσ : 5 δράςεισ 
 

Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
 
Αντιςτοιχεί ςτθν ΞΥ 123 με Υ/Ω 340.282,50  
Ψιμι Χτόχοσ : 2 δράςεισ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3011 

Ροςοςτό των δικαιοφχων που υποςτθρίηονται - εκπαιδεφονται ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, κρατικϊν ενιςχφςεων, 
περιβάλλοντοσ κλπ 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των δικαιοφχων ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό τουσ που κα τφχουν υποςτιριξθσ-εκπαίδευςθσ μζςω 
δράςεων τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ. 

 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ. 
 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
 
Ωπολογίηεται ότι κα εκπαιδευτεί – υποςτθριχκεί το 50% των δυνθτικϊν δικαιοφχων του ΥΕΥ 
Ψιμι Χτόχοσ : 50 % 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3012 

Ροςοςτό των δικαιοφχων που υποςτθρίηονται - εκπαιδεφονται ςε κζματα ΕΚΤ 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των δικαιοφχων ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό τουσ που κα τφχουν υποςτιριξθσ-εκπαίδευςθσ μζςω 
δράςεων τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ παρόμοιων παρεμβάςεων ςε προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Χωρίσ Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 
 
Ωπολογίηεται ότι κα εκπαιδευτεί – υποςτθριχκεί το ςφνολο των δυνθτικϊν δικαιοφχων ΕΞΨ του ΥΕΥ  
Ψιμι Χτόχοσ : 100 % 

 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

1.               με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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ΡΕΡ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ  

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Τ3501 

Δθμοςιεφςεισ ερευνθτϊν 

 Σριςμόσ  
 
Σ αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων υπολογίηεται ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ, ανά κατθγορία φορζων / φορζα, ανά 
επιςτθμονικό επίπεδο και υποδθλϊνει τον όγκο παραγωγισ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ψα Υανεπιςτιμια είναι θ κατθγορία φορζων που παράγει τισ περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ τθσ χϊρασ. Χτισ δθμοςιεφςεισ των 
Υανεπιςτθμίων προςμετρϊνται και οι δθμοςιεφςεισ των οικείων Υανεπιςτθμιακϊν Ροςοκομείων και των Ερευνθτικϊν 
Υανεπιςτθμιακϊν Λνςτιτοφτων. Σ δείκτθσ που χρθςιμοποιείται αναφζρεται ςτισ δθμοςιεφςεισ του Υανεπιςτιμιου Αιγαίου και θ 
μζτρθςι του γίνεται από το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ. Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει ωσ περίοδο αναφοράσ τισ δθμοςιεφςεισ του 
Υανεπιςτθμίου Αιγαίου για τθν περίοδο 2006-2010. 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ 
τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων αναβάκμιςθσ, ςυμπλιρωςθσ, επζκταςθσ ι / και δθμιουργίασ ερευνθτικϊν υποδομϊν ςτο 
Ρότιο Αιγαίο και τθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Ενίςχυςθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, με τθ δθμιουργία ερευνθτικισ 
υποδομισ ςε πεδία απαραίτθτα για τθν αξιοποίθςθ των παραγωγικϊν και οικονομικϊν δυνατοτιτων τθσ Υεριφζρειασ ςτουσ τομείσ 
τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τθν τιμι βάςθσ, λαμβάνονται υπόψθ τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία αρικμοφ δθμοςιεφςεων, που αναφζρονται ςτο ζτοσ 2010.  
Για τθν τιμι ςτόχο, θ εκτίμθςθ γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο ρυκμό μεταβολισ των 
δθμοςιεφςεων τθσ  πενταετίασ 2006 
   -2010. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 
 

Τ3535           

Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά το ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων  ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι. 
Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε Ε & 
Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ 
ςτθν καινοτομία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.  
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων που προαναφζρκθκαν και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου " Ανάπτυξθ και 
ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν από τισ επιχειριςεισ και ανάπτυξθ ποιοτικισ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ 
Υεριφζρειασ ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ" 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
H τιμι βάςθσ ςτθρίηεται ςτα νεϊτερα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Eurostat ςε επίπεδο NUTS 2. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου, 
ελιφκθ υπόψθ θ εκτιμϊμενθ κατανομι πόρων από το Υρόγραμμα Ροτίου Αιγαίου, τθσ τάξθσ των 2,5 εκατ. € δθμόςια δαπάνθ, 
πλζον των πόρων που κα διατεκοφν από το ΕΥΑΡΕΞ, φκάνοντασ ςυνολικά τα 4,1 εκατ. €. Αν ςυμπεριλθφκεί και θ ιδιωτικι 
ςυμμετοχι, οι πόροι που αντιςτοιχοφν ςτισ δράςεισ που ςχετίηονται με το δείκτθ ανζρχονται περίπου ςτα 8 εκατ. €. Πε τθν 
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παραδοχι ότι θ ενεργοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων κα εκκινιςει το 2015, οι πόροι κατανζμονται ςε μια περίοδο εξαετίασ (2015-
2020).  
Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ των ςυνολικϊν διατικζμενων πόρων κατά τθν εξαετία ιτοι 8/6=1,35 εκατ. €. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία Eurostat  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

 

Τ3503 

Επιχειριςεισ που διακζτουν κεφάλαια για ΤΡΕ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά το ποςοςτό των επιχειριςεων (ιτοι τον αρικμό των επιχειριςεων που ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ ωσ προσ το 
ςφνολο των επιχειριςεων του δείγματοσ) που κατά το ζτοσ 2011 ζκαναν επενδφςεισ ςε ΨΥΕ *λογιςμικό (software), εξοπλιςμό 
(hardware), προςωπικό (προςλιψεισ ι εκπαίδευςθ) και υπθρεςίεσ+. Χτθρίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ ςε δείγμα 350 ελλθνικϊν 
επιχειριςεων του κλάδου ΨΥΕ, αντιπροςωπευτικά επιλεγμζνεσ ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ (πλικοσ απαςχολουμζνων), τον ειδικότερο 
κλάδο δραςτθριότθτασ και τα γεωγραφικά διαμερίςματα (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ) τθσ Χϊρασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με δράςεισ ενίςχυςθσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ για αξιοποίθςθ των ΨΥΕ . 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αξιοποίθςθ από τισ επιχειριςεισ 
των ΨΥΕ για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν και τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ κυρίωσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ.». 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
H τιμι βάςθσ (43,5%) ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, που ζγινε για λογαριαςμό τθσ ΞτΥ Α.Ε.  
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (52,3%) βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ πεδίου για τθ Χϊρα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τισ 
επιχειριςεισ άνω των 10 ατόμων, πάνω από μια ςτισ δφο διζκεςαν κεφάλαια για ΨΥΕ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από ΞτΥ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3504 

Ρολίτεσ που χρθςιμοποιοφν το διαδφκτιο για πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

Σριςμόσ  
 
Ψα δεδομζνα για τον υπολογιςμό του δείκτθ ςτθρίηονται ςτθν ετιςια ζρευνα που διεξάγει θ Eurostat, μζςω των εκνικϊν 
ςτατιςτικϊν οργανιςμϊν, για τθ χριςθ των ICT  ςτα νοικοκυριά και ςε ατομικό επίπεδο. Ρα ςθμειωκεί ότι ςτα ςτοιχεία που 
δθμοςιοποιεί θ ΕΟΧΨΑΨ, ο δείκτθσ αφορά ςτθν μζτρθςθ των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, και όχι ςτθ μζτρθςθ των 
ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζςω του διαδικτφου. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ τθσ 
Eurostat «Individuals who used the internet for interaction with public authorities». 
Χτθν Ζρευνα Χριςθσ Ψεχνολογιϊν Υλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ τριςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ 
δειγματολθψίασ με πρωτογενι μονάδα ζρευνασ τθν επιφάνεια (ζνα ι περιςςότερα ενοποιθμζνα οικοδομικά τετράγωνα), 
δευτερογενι μονάδα ζρευνασ το νοικοκυριό και τελικι μονάδα ζρευνασ το άτομο θλικίασ 16 – 74 ετϊν. Οόγω του μεγζκουσ του 
δείγματοσ, θ ζρευνα αφορά επίπεδο NUTS 1, δθλαδι μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, κακϊσ και 
με δράςεισ ανάπτυξθσ υποδομισ για υπθρεςίεσ τθλε-εκπαίδευςθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ και ανάπτυξθσ και εφαρμογισ 
μεκόδων τθλεϊατρικισ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν α) ςτθ δθμιουργία e-υπθρεςιϊν και e-περιεχομζνου που 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, όςο και από ταμπλζτεσ και ζξυπνα τθλζφωνα και κα υποςτθρίηει 
τισ μορφζσ τουριςμοφ που κα αναπτυχκοφν ςτθν Υεριφζρεια, β) ςτθν ανάπτυξθ υποδομισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλε-
εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων και των επιχειριςεων υπθρεςιϊν τουριςμοφ και γ) ςε υπθρεςίεσ τθλεϊατρικισ 
κυρίωσ ςτα απομονωμζνα νθςιά. 
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Βελτίωςθ των προςφερόμενων προϊόντων & υπθρεςιϊν ΨΥΕ 
για τθν αξιοποίθςθ πολιτιςτικϊν πόρων και για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγείασ». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, για τθν τιμι βάςθσ (30%) χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ για τθν περιοχι NUTS 1 : Ρθςιά Αιγαίου-Ξριτθ, 
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με τθν παραδοχι ότι θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου ζχει τθν ίδια τιμι για το δείκτθ με τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξριτθσ και του 
Βορείου Αιγαίου.  
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (55,3%), ζγινε προβολι τθσ τάςθσ που προκφπτει από τθ διακζςιμθ χρονοςειρά ςτοιχείων 2011-
2013. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Eurostat-ICT household surveys   με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

 

Τ3505 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία Ραραγωγισ ςε τομείσ τθσ περιφερειακισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ αφορά ςτθν ΑΥΑ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Υεριφζρειασ, που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με 
τουσ τομείσ περιφερειακισ εξειδίκευςθσ. Επιλζχκθκαν οι εξισ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αναφζρονται ςτα ςτατιςτικά δεδομζνα τθσ 
Eurostat : Agriculture, forestry and fishing, Manufacturing, Wholesale and retail trade, transport, accomodation and food service 
activities. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με ενίςχυςθ ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τθν 
εξωςτρζφεια ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Υεριφζρειασ, κακϊσ και με ενίςχυςθ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ επιχειρθματικϊν 
ςχεδίων υφιςτάμενων επιχειριςεων για ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν.  
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου "Διεφρυνςθ τθσ 
αλυςίδασ αξίασ με τθν ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτον εξωςτρεφι προςανατολιςμό ςτουσ 
τομείσ προτεραιότθτασ τθσ περιφζρειασ". 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ ( 3.502 εκατ. €) ςτθρίχκθκε ςτα ςτοιχεία ΑΥΑ τθσ Eurostat για το ζτοσ 2011. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου 4.254 εκατ. 
€)  γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ χρονοςειρά ςτοιχείων (2005-2011). 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Eurostat  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

 

Τ3506 

Εξαγωγζσ επιχειριςεων 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ αφορά ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τθσ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου και ςυμπεριλαμβάνει εξαγωγζσ προσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και 
εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ. Ζχουν περιλθφκεί όλοι οι κλάδοι, πλθν του κλάδου 27 «ΣΦΩΞΨΑ 
ΞΑΩΧΛΠΑ,ΟΑΔΛΑ,ΞΕΦΛΑ.ΑΧΦΑΟΨΩΔΕΛΧ,ΩΟ.». 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν μοντζλων, με τθν ενίςχυςθ προπαραςκευαςτικϊν 
ενεργειϊν των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ, κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τοπικϊν ςθμάτων 
ποιότθτασ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ 
ςτόχου "Υροϊκθςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτισ εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ". 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ορκότερθ προςζγγιςθ και να μθν υπάρξουν ακραίεσ τιμζσ, τόςο ςτθν προςζγγιςθ τθσ τιμισ βάςθσ, 
όςο και ςτθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου, αποκλείεται ο κλάδοσ 27 «ΣΦΩΞΨΑ ΞΑΩΧΛΠΑ,ΟΑΔΛΑ,ΞΕΦΛΑ.ΑΧΦΑΟΨΩΔΕΛΧ,ΩΟ», λόγω τθσ 
πολφ υψθλισ βαρφτθτάσ του ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν. Θ τιμι βάςθσ (46,4 εκατ. €) ςτθρίχκθκε ςτα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για 
το 2013. Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (48,1 εκατ. €)  γίνεται βάςει μοντζλου ςτατιςτικισ πρόβλεψθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
χρονοςειρά ςτοιχείων (2005-2013). 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 
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Τ3507 

Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ: 
4γ.1.1. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτιρίων  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν 
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον δθμόςιο τομζα ανικει το 4,1% 
περίπου του ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο δθμόςιοσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου 
Αιγαίου καταναλϊνει το 4,4% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ 
θλεκτρικι ενζργεια ςτα δθμόςια κτίρια αποτελεί το 45% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου:  
Χτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα κατά το 2012 είναι 90.344*103 kWh. 
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 45%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτο δθμόςιο τομζα τθσ ΥΡΑ είναι 
90.344*103/0,45 = 200.765.324 kWh ι 17,26 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012. 
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν 
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι 
ίςο με 893,8 ktoe (2020). 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον 
δθμόςιο τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου (ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΡΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του δθμοςίου τομζα ςτο ςφνολο των 
χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον δθμόςιο τομζα τθσ ΥΡΑ 
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 1,61 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 17,26 – 1,61 = 15,65 ktoe που αποτελεί 
και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ. 
(Χθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ   με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 
ζτοσ 

 

 
Τ3508 

Ετιςια εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ κατοικίασ 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ: 
4γ.1.2. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των νοικοκυριϊν 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σι ανωτζρω δράςεισ προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου του Υρογράμματοσ για εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων & 
περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε δθμόςιεσ υποδομζσ και κατοικίεσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από τθν ΕΟΧΨΑΨ για τθν ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςτθ χϊρα, ανά κατθγορία χριςθσ και ανά Υεριφζρεια και κατά τθν περίοδο 2010 – 2012 (δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθν 
τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ). Από τθν επεξεργαςία αυτϊν των ςτοιχείων προκφπτει ότι ςτον οικιακό ανικει το 36,5% περίπου του 
ςυνόλου των κατθγοριϊν χριςεων ενζργειασ ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ο οικιακόσ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου 
καταναλϊνει το 3% περίπου τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ χριςθσ του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι θ θλεκτρικι 
ενζργεια ςτα νοικοκυριά αποτελεί το 27% περίπου τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςε αυτά. 
Χτθν Υεριφζρεια νοτίου Αιγαίου, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα κατά το 2012 είναι 555.785*103 kWh. 
Επομζνωσ, με βάςθ τθν παραδοχι του 27%, θ ςυνολικι κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΡΑ είναι 
555.785*103/0,27 = 2.058.461.307kWh ι 177 ktoe, που αποτελεί και τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012. 
Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ γα τθν ενεργειακι απόδοςθ (Δεκζμβριοσ 2013) ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν 
περίοδο 2014 – 2020 διαμορφϊνεται ςωρευτικά ςε 3.301,8 ktoe, εκ των οποίων το ςφνολο των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων είναι 
ίςο με 893,8 ktoe (2020). 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ κεωρείται ότι ζνα ποςοςτό των νζων ετιςιων εξοικονομιςεων προζρχεται από τον 
οικιακό τομζα και επιπλζον, υπολογίηεται το ποςοςτό αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου (ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ που γίνονται παραπάνω για τθ ςυμμετοχι τθσ ΥΡΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αλλά και του οικιακοφ τομζα ςτο ςφνολο των 
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χριςεων). Πετά από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ, προκφπτει ότι θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα τθσ ΥΡΑ 
κατά το 2020 ιςοφται ςωρευτικά με 9,79 ktoe και επομζνωσ θ ετιςια κατανάλωςθ κα είναι 177 – 9,79 = 167,21 ktoe που αποτελεί 
και τθν τιμι ςτόχου του δείκτθ. 
 (Χθμείωςθ: οι υπολογιςμοί του ςτόχου ζγιναν για το ζτοσ 2020, κακϊσ ςε αυτό αναφζρονται όλεσ οι εκτιμιςεισ και οι ςτόχοι 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3509 

Ζκταςθ περιοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν 2007/60/ΕΚ 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
 
5β.1.1: Αντιμετϊπιςθ κινδφνων και καταςτροφϊν 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Από τθν Υροκαταρκτικι αξιολόγθςθ των κινδφνων πλθμμφρασ και τον προςδιοριςμό των Ηωνϊν Ωψθλοφ Ξινδφνου ανά Ωδατικό 
Διαμζριςμα, εντοπίηονται οι περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του κινδφνου.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν αυτϊν δίνει τθν τιμι βάςθσ του δείκτθ (175 km2).  
Πε βάςθ τθ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ εκτιμάται ότι θ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν που πρόκειται να παρζμβει το Υρόγραμμα 
ανζρχεται ςτα 10 km2 , οπότε ο δείκτθσ αποτελζςματοσ διαμορφϊνεται ςτα  165 km2 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι  Γραμματεία Ωδάτων, με ςυχνότθτα 
υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3510 

Ροςοςτό δαςικϊν εκτάςεων τθσ Ρεριφζρειασ που προςτατεφονται 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
5β.1.1: Αντιμετϊπιςθ κινδφνων και καταςτροφϊν 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία Υεριφζρειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3513 

Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ (ςφνολο περιοχϊν Natura 200) με εργαλεία διαχείριςθσ 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ  που ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
6.δ.1.1: . Δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ των οικοςυςτθμάτων τθσ Υεριφζρειασ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ δείκτθσ εκφράηει τθν ζκταςθ των περιοχϊν Natura που ζχουν εργαλεία διαχείριςθσ ωσ προσ το ςφνολο των περιοχϊν Natura τθσ 
Υεριφζρειασ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σι περιοχζσ NATURA τθσ ΥΡΑ καταλαμβάνουν ςυνολικι ζκταςθ 357,2 χιλ.εκτ.. Πεταξφ αυτϊν, θ προςτατευόμενθ περιοχι τθσ 
Βόρειασ Ξαρπάκου και Χαρίασ, ςυνολικισ ζκταςθσ 11.298 3κτάρια, που βρίςκεται υπό τθ διαχείριςθ του Φορζα Διαχείριςθσ 
Ξαρπάκου – Χαρίασ. Θ ζκταςθ αυτισ τθσ περιοχισ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura τθσ Υεριφζρειασ, δίνουν τθν τιμι 
βάςθσ του δείκτθ (3,2%). 
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Ψο ποςοςτό των περιοχϊν Natura που κα αποκτιςουν εργαλεία διαχείριςθσ ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου εκτιμάται ότι 
κα ανζλκει ςτο 18% περίπου (τιμι ςτόχοσ), ςυνυπολογίηοντασ τιε περιοχζσ που κα καλυφκοφν από τισ δράςεισ που κα 
υλοποιθκοφν από το ΥΕΥ και από το τομεακό Ε.Υ. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ψμιμα Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, με 
ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ  

Τ3515 

Μείωςθ αερίων κερμοκθπίου ωσ αποτζλεςμα των δράςεων των ςτόχων των Ρρογραμμάτων (ΣΕΣ) 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τισ δράςεισ: 
4γ.1.1. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτιρίων  
4γ.1.2. Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των νοικοκυριϊν 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 

 

 

Τ3516 

Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά τθν επιβατικι κίνθςθ ανά ζτοσ και ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ και αφορά 
μόνο ςτα λιμάνια των «μεγάλων» νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ αναβάκμιςθσ των λιμενικϊν υποδομϊν. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Βελτίωςθ των 
ςθμαντικϊν / κφριων λιμενικϊν υποδομϊν ΔΕΔ-Π τθσ Υεριφζρειασ». 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (3.135.016) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά, τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012, 
ανά λιμάνι, πλθν μικρϊν νθςιϊν. Ωςτόςο, λόγω τθσ ςθμαντικισ πτωτικισ τάςθσ που ςθμειϊνεται ςτθν επιβατικι κίνθςθ από το 
2008 ζωσ το 2012, θ τιμι ςτόχοσ (3.724.302) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ επιβατικι κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα 
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ τθσ  
οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3516 
 

Αρικμόσ επιβατϊν/ζτοσ 
 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά τθν επιβατικι κίνθςθ ανά ζτοσ και ανά λιμάνι τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ καταγράφεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ και αφορά 
μόνο ςτα λιμάνια των «μεγάλων» νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ. 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ολοκλιρωςθσ, βελτίωςθσ ι/και αναβάκμιςθσ διαπεριφερειακϊν και 
ενδοπεριφερειακϊν λιμενικϊν ςυνδζςεων. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
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τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ 
των λιμενικϊν υποδομϊν και βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ενδοχϊρασ των νθςιϊν με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου και τα Εκνικά και 
Διεκνι εμπορικά κζντρα». 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ (3.135.016) χρθςιμοποιικθκαν, ακροιςτικά, τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012, 
ανά λιμάνι, πλθν μικρϊν νθςιϊν. Ωςτόςο, λόγω τθσ ςθμαντικισ πτωτικισ τάςθσ που ςθμειϊνεται ςτθν επιβατικι κίνθςθ από το 
2008 ζωσ το 2012, θ τιμι ςτόχοσ (3.724.302) εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι θ επιβατικι κίνθςθ με τισ παρεμβάςεισ που κα 
γίνουν, κα ανακάμψει, φκάνοντασ ςτο 95% τθσ κίνθςθσ του 2008, ζτοσ κατά το οποίο α) δεν είχαν γίνει αιςκθτζσ οι ςυνζπειεσ τθσ  
οικονομικισ κρίςθσ και β) ιταν το ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε θ υψθλότερθ τιμι τθσ πενταετίασ 2008-2012. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3518 

Αρικμόσ ατυχθμάτων ανά ζτοσ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά τα τροχαία ατυχιματα ανά ζτοσ, όπωσ καταγράφονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμιουργίασ και βελτίωςθσ των υποδομϊν ςφνδεςθσ (οδικϊν 
παρεμβάςεων) με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου «Αναβάκμιςθ 
των λιμενικϊν υποδομϊν και βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ενδοχϊρασ των νθςιϊν με τισ πφλεσ ειςόδου-εξόδου και τα Εκνικά και 
Διεκνι εμπορικά κζντρα». 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ ( 361) χρθςιμοποιικθκαν τα ετιςια ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2012. Θ τιμι ςτόχοσ (266) 
εκτιμικθκε βάςει τθσ παραδοχισ ότι με τισ προγραμματιηόμενεσ παρεμβάςεισ, ο αρικμόσ των ατυχθμάτων που ςθμειϊνονται 
ετθςίωσ κα φκάςει ςτο χαμθλότερο ςθμείο που παρατθρικθκε ςτθν πενταετία 2008-2012, ιτοι ςτα επίπεδα του ζτουσ 2009. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3521 

Μακθτζσ/ςπουδαςτζσ που καλφπτονται από νζεσ ι/και βελτιωμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ 

Μακθτζσ/ςπουδαςτζσ που καλφπτονται από νζεσ ι/και βελτιωμζνεσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά τον μακθτικό πλθκυςμό (θλικίεσ 7-18) πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που καλφπτεται από 
υποδομζσ εκπαίδευςθσ. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν, κτιριακϊν και εξοπλιςμϊν, όλων των 
βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου "Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ και αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ όλων των βακμίδων τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ". 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ του δείκτθ χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ για το ζτοσ 2013 και ειδικότερα ο 
αρικμόσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου. Θ τιμι βάςθσ ( 94,7%) είναι 
ο λόγοσ των μακθτϊν που ζχουν ανάγκθ νζων υποδομϊν (2.500), προσ το ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ ΥΡΑ, θλικίασ 7-18 
(45.410), ιτοι οι μακθτζσ που καλφπτονται είναι *1-(2.500/45.410)+=0,947 ι 94,7%. 
Για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου (98,4%), χρθςιμοποιικθκε θ προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ (θλικίεσ 7-18) τθσ Eurostat για 
το 2020, ςε επίπεδο χϊρασ, βάςει τθσ οποίασ ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ κα φκάςει το 2,1%. Ψο ποςοςτό αυτό 
χρθςιμοποιικθκε για τθν προβολι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του ζτουσ 2013 τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
τθσ ΥΡΑ. Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ του εκτιμϊμενου μακθτικοφ πλθκυςμοφ του οποίου κα καλυφκοφν οι ανάγκεσ (750 
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μακθτζσ), ωσ προσ το ςφνολο του εκτιμϊμενου πλθκυςμοφ (49.364), ιτοι οι μακθτζσ που κα καλφπτονται είναι *1-
(750/49.364)+=0,984 ι 98,4%. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3523  

Ροςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ 

Σριςμόσ  
 
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Εκροϊν Ψ3523 επιλζχκθκε ϊςτε να ςτοχοκετιςει τουσ αναςφάλιςτουσ πολίτεσ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το 
όριο τθσ φτϊχειασ. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ δείκτθσ Ψ3523 τροφοδοτείται άμεςα από τον ειδικό δείκτθ εκροϊν Ψ3414,  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Ωπολογίηοντασ ωσ τιμι βάςθσ μθδενικι (οι ςχετικζσ δράςεισ εφαρμόηονται για πρϊτθ φορά ςτθν Υεριφζρεια) και ςτθν τιμι ςτόχου 
τον αρικμό των ωφελοφμενων από τισ δράςεισ Health Safety Net ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των αναςφάλιςτων πολιτϊν τθσ 
Υεριφζρειασ οι οποίοι διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, με βάςθ εκτιμιςεισ ςε εκνικό επίπεδο από το Ωπουργείο Ωγείασ 
και τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν υπό εκπόνθςθ Υεριφερειακι Χτρατθγικι για τθ Φτϊχεια και τον Ξοινωνικό Αποκλειςμό. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3524 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από ςυςτιματα διαχείριςθσ λυμάτων (Α, Β και τριτοβάκμια επεξεργαςία) 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ: 
6β.2.1: Δράςεισ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων ςτα μικρά νθςιά τθσ Υεριφζρειασ 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ 
λυμάτων ςτα μικρά νθςιά τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία: 
• τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ωδάτων ςχετικά με τον ςυνολικό αρικμό των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων και 
ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από αυτζσ για τουσ οικιςμοφσ Β και Γ προτεραιότθτασ (δεν υφίςτανται ςτθν Υεριφζρεια 
οικιςμοί Α προτεραιότθτασ) , και 
• επεξεργαςμζνα ςτοιχεία τθσ Υεριφζρειασ ςχετικά με τον ιςοδφναμο πλθκυςμό που εξυπθρετείται από εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ λυμάτων των οικιςμϊν Δ προτεραιότθτασ των μικρϊν και μεγάλων νθςιϊν τθσ Υεριφζρειασ 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου ζγιναν οι παρακάτω παραδοχζσ: 
• ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ οι οικιςμοί Β και Γ προτεραιότθτασ κα καλυφκοφν ςτο ςφνολό 
τουσ (100%), 
• προςδιορίςκθκε ο ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ των οικιςμϊν Δ προτεραιότθτασ  των μικρϊν νθςιϊν που κα εξυπθρετθκεί από 
τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων που κα ενιςχυκοφν από το Υρόγραμμα (ςτουσ οικιςμοφσ Δ προτεραιότθτασ των λοιπϊν νθςιϊν 
δεν προβλζπονται παρεμβάςεισ) 
Χφμφωνα με τα παραπάνω θ τιμι βάςθσ του δείκτθ διαμορφϊνεται ςτα 367.618 και τθσ τιμισ ςτόχου ςτα 488.914. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι  Γραμματεία Ωδάτων, με ςυχνότθτα 
υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ  

Τ3530 

Ροςοςτό ακτϊν τθσ Ρεριφζρειασ που κινδυνεφουν από διάβρωςθ 

Σριςμόσ  
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
5β.1.2: Υροςταςία των ακτϊν τθσ Υεριφζρειασ από τθ διάβρωςθ 
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Χφμφωνα με μελζτθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (Επιτροπι Πελζτθσ Επιπτϊςεων Ξλιματικισ Αλλαγισ, «Πεταβολζσ τθσ Χτάκμθσ τθσ 
Κάλαςςασ και Επιπτϊςεισ ςτισ Ακτζσ», Λοφνιοσ 2011), 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Ψο υφιςτάμενο ποςοςτό των ακτϊν τθσ Υεριφζρειασ που κινδυνεφουν από διάβρωςθ ανζρχεται ςτο 14,7%, που αποτελεί και τθν 
τιμι βάςθσ του δείκτθ.  
Χτόχοσ είναι το ποςοςτό αυτό να περιοριςτεί, ωσ αποτζλεςμα των δράςεων που κα υλοποιθκοφν. Πε βάςθ τθν πρόβλεψθ για τθν 
ζκταςθ των περιοχϊν των ακτϊν που το Υρόγραμμα κα παρζμβει ο δείκτθσ αποτελζςματοσ διαμορφϊνεται ςτο 14, 5%. 
 

Τ3531 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται με νερό κατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και τροφοδοτείται από τθ δράςθ: 
6β.1.1: Δράςεισ ορκολογικισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ, όπωσ και θ τιμι ςτόχοσ κα προςδιοριςκοφν, όπωσ ορίηεται ςτο ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΕΟΟΕΛΨΕΩΡ ΧΕ 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΣΧ. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία από Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ /Ειδικι  Γραμματεία Ωδάτων, με ςυχνότθτα 
υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ  

Τ3532 

Επιςκεψιμότθτα ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

Σριςμόσ  
 
Αποτελεί δείκτθ αποτελζςματοσ και ςυνδζεται με τθ δράςθ: 
6γ.1.1: Δράςεισ για τθν προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ δείκτθσ εκφράηει το ςυνολικό αρικμό των επιςκζψεων ανά ζτοσ ςε όλουσ τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ τθσ Υεριφζρειασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Από ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθν ΕΟΧΨΑΨ υπολογίςτθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ για το 2012, ίςθ με 1.860.000 επιςκζπτεσ. Για 
τθν εκτίμθςθ του ςτόχου ζγινε θ παραδοχι ότι οι επιςκζπτεσ ςουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κα αυξθκοφν κατά 20% περίπου 
(λαμβάνοντασ υπόψθ και αποτελζςματα ςχετικϊν δράςεων ζωσ ςιμερα) ςτο τζλοσ τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου. Επομζνωσ, θ 
τιμι ςτόχοσ ιςοφται με 2.230.000 επιςκζπτεσ περίπου το 2023. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

 

Τ3534 

Επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

Σριςμόσ  
 
Σ δείκτθσ μετρά τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ, ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ και Ξζντρα 
Ωγείασ. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν υγείασ. 
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Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκοφν, με μετριςιμο τρόπο, 
τα αποτελζςματα των δράςεων που προαναφζρκθκαν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου " Άμβλυνςθ των 
περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ και τθσ πρόνοιασ για τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ ςε υψθλισ 
ποιότθτασ ςχετικζσ υπθρεςίεσ με τθν επζκταςθ και τθ βελτίωςθ των υποδομϊν". 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ τθσ Υεριφζρειασ. Θ τιμι ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε εκτιμιςεισ του Ωπουργείου Ωγείασ. 
Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χτοιχεία ESYnet με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3535  

Δαπάνθ των επιχειριςεων για Ε&Α (ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ τθσ Ρεριφζρειασ) 

Σριςμόσ  
Σ δείκτθσ μετρά το ςφνολο των επενδφςεων των επιχειριςεων  ςε ζρευνα και ανάπτυξθ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι τομι. 
Υεριλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτόσ των επιχειριςεων, εφόςον υποςτθρίηουν τισ δαπάνεσ ςε Ε & 
Α π.χ. αγορά προμθκειϊν. Σ δείκτθσ αφορά τόςο ςε τρζχουςεσ όςο και ςε κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ενίςχυςθσ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ 
ςτθν καινοτομία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ.  
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, το 
αποτζλεςμα των ςχετικϊν δράςεων που προαναφζρκθκαν και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου " Ανάπτυξθ και 
ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν από τισ επιχειριςεισ και ανάπτυξθ ποιοτικισ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ τομείσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
H τιμι βάςθσ ςτθρίηεται ςτα νεϊτερα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Eurostat ςε επίπεδο NUTS 2. Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ ςτόχου, 
ελιφκθ υπόψθ θ εκτιμϊμενθ κατανομι πόρων από το Υρόγραμμα Ροτίου Αιγαίου, τθσ τάξθσ των 2,5 εκατ. € δθμόςια δαπάνθ, 
πλζον των πόρων που κα διατεκοφν από το ΕΥΑΡΕΞ, φκάνοντασ ςυνολικά τα 4,1 εκατ. €. Αν ςυμπεριλθφκεί και θ ιδιωτικι 
ςυμμετοχι, οι πόροι που αντιςτοιχοφν ςτισ δράςεισ που ςχετίηονται με το δείκτθ ανζρχονται περίπου ςτα 8 εκατ. €. Πε τθν 
παραδοχι ότι θ ενεργοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων κα εκκινιςει το 2015, οι πόροι κατανζμονται ςε μια περίοδο εξαετίασ (2015-
2020). Θ τιμι ςτόχοσ προκφπτει ωσ ο λόγοσ των ςυνολικϊν διατικζμενων πόρων κατά τθν εξαετία ιτοι 8/6=1,35 εκατ. €. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ 
 Χτοιχεία Eurostat με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

 

Τ3536 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ,που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξθ μθνϊν από τθ λιξθ ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ  
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ3536 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν 
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτθν ουςία αποτελεί ςυνδυαςμό των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ για τα 
μειονεκτοφντα άτομα CR05 (ςε ότι αφορά το περιεχόμενο) και CR09 (ςε ότι αφορά τον χρόνο αποτίμθςθσ τθσ αλλαγισ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ). 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (423), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα μζςο ποςοςτό ζνταξθσ ςε εργαςία (5%) των ωφελοφμενων των δράςεων 
ΨΣΥΕΞΣ κατά τθν ΥΥ 2007-2013 και των ωφελοφμενων, οι οποίοι κρίκθκαν ότι μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ μειονεκτοφντα 
άτομα, των δράςεων ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (17%), για το 2013, με βάςθ ςτοιχεία τθσ ΕΩΧΕΞΨ 
(ςτοιχεία on-going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ). 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 (552) υπολογίςκθκε με βάςθ ποςοςτό ενεργοποίθςθσ (περιλαμβανομζνθσ πλζον και τθσ 
ςυμμετοχισ ςε εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ και τθσ εξειδίκευςθσ) μεγαλφτερο από τθν ΥΥ 2007-2013 (10% και 20%, αντίςτοιχα) των 
ωφελοφμενων των ςχετικϊν δράςεων, όπωσ περιγράφθκαν άνωκεν, και τροφοδοτείται άμεςα από τον δείκτθ εκροϊν Ψ3411. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Microdata  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ 

Τ3537 

Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ  

Σριςμόσ  
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ Ειδικόσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ Ψ3537 κινείται ςτθ λογικι των κοινϊν δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, προςδιορίηοντασ τθν 
επιδιωκόμενθ αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα υποςτθριχκοφν από το ΥΕΥ και υιοκετείται ελλείψει ςχετικοφ 
κοινοφ δείκτθ αποτελζςματοσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ (62), υπολογίςτθκε με βάςθ ζνα ποςοςτό βιωςιμότθτασ (90%), ζνα ζτοσ μετά τθ ςτιριξι τουσ, των 
κοινωνικϊν επιχειριςεων οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια και είναι πιςτοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ Ξοινωνικισ Σικονομίασ  
ςτο ςχετικό Πθτρϊο του Ωπουργείου Εργαςίασ (2014) και οι οποίεσ ζλαβαν ςτιριξθ κάποιασ μορφισ εκτόσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων (δεδομζνου ότι δεν είχαν ενεργοποιθκεί ςχετικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τουσ ΕΧΥΑ 2007-2013). Θ τιμι ςτόχοσ του 
δείκτθ για το 2023 (62) υπολογίςτθκε με βάςθ το ίδιο ποςοςτό βιωςιμότθτασ επί τον αρικμό των κοινωνικϊν επιχειριςεων οι 
οποίεσ πρόκειται να υποςτθριχκοφν και τροφοδοτείται άμεςα από τον κοινό δείκτθ εκροϊν (CO23). 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Microdata  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε ζτοσ  

 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  
 
Τ3401 

Αρικμόσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, κακϊσ και 
με δράςεισ ανάπτυξθσ υποδομισ για υπθρεςίεσ τθλε-εκπαίδευςθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ.  
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, θ 
εκροι του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων, που αφοροφν:  
α) ςτθ δθμιουργία e-υπθρεςιϊν και e-περιεχομζνου που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, όςο και 
από ταμπλζτεσ και ζξυπνα τθλζφωνα και κα υποςτθρίηει τισ μορφζσ τουριςμοφ που κα αναπτυχκοφν ςτθν Υεριφζρεια, 
β) ςτθν ανάπτυξθ υποδομισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλε-εκπαίδευςθσ για τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων και των 
επιχειριςεων υπθρεςιϊν τουριςμοφ.  
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ προτεραιότθτασ 2γ «Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ για τθν θλεκτρονικι 
κυβζρνθςθ, μάκθςθ, ζνταξθ, πολιτιςμό και υγεία» του ΑΥ1. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
 
Θ εκτίμθςθ του δείκτθ εκροισ για τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ για τθν προϊκθςθ του 
τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ ότι το μζςο κόςτοσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν είναι 
περίπου 110.000€ και θ διάρκεια ανάπτυξθσ (μετά τον ςχεδιαςμό και τθν αναλυτικι προδιαγραφι) δεν κα υπερβαίνει τα 1,5 ζτθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο μοναδιαίο κόςτοσ αναλόγων δράςεων και ςε ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Ωπουργείου 
Υολιτιςμοφ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ3403 

Μικοσ ακτϊν που προςτατεφονται από τθ διάβρωςθ 

Σριςμόσ  
 
Σ ειδικόσ δείκτθσ μετρά τα ςυνολικά χιλιόμετρα ακτϊν ςτα οποία, μζςω παρεμβάςεων του Υρογράμματοσ πραγματοποιοφνται 
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν προςταςία τουσ από τθ διάβρωςθ.  
Θ διάβρωςθ των αποτελεί είναι για τθν περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ 
που απαιτοφν άμεςθ αντιμετϊπιςθ. Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου 
να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο και ςυγκεκριμζνο τρόπο θ εκροι του ςυνόλου των ςχετικϊν παρεμβάςεων. 
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 5.β «Υροαγωγι επενδφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ 
ειδικϊν κινδφνων (ανκεκτικότθτα ςε καταςτροφζσ, αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν).» 
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Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο μοναδιαίο κόςτοσ αναλόγων δράςεων. Γίνεται θ υπόκεςθ εφαρμογισ ιπιων 
παρεμβάςεων που ζχουν χαμθλότερο μοναδιαίο κόςτοσ.   
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Τ3404 

Αρικμόσ χϊρων που προςτατεφονται και αναδεικνφονται 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ χϊρων πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ, παράλλθλα με τον ςχετικό κοινό δείκτθ C009 που επίςθσ επιλζχκθκε, εκτιμικθκε ωσ θ 
πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με άμεςα μετριςιμο τρόπο, θ εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.  
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ  6γ «Υροαγωγι τθσ διατιρθςθσ, προςταςίασ, 
προαγωγισ και ανάπτυξθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» των ΑΥ 3 και 5. 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ δράςεων προςταςίασ και ανάδειξθσ χϊρων (α) πολιτιςτικισ 
και (β) φυςικισ κλθρονομιάσ με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων παρεμβάςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Τ3405 

Αρικμόσ λιμζνων των οποίων αναπτφςςονται οι υποδομζσ 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ των λιμενικϊν υποδομϊν ςτθν περιφζρεια. Δεν αφορά ςτθν 
καταςκευι νζων λιμζνων. 
Σι λιμενικζσ υποδομζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν περιφζρεια κακϊσ (μαηί με τα αεροδρόμια ςτα οποία δεν γίνονται 
παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ) αποτελοφν τουσ μοναδικοφσ κόμβουσ του ΔΕΔΠ που διακζτει θ περιφζρεια ι είναι ο μοναδικό τρόποσ 
διαςφνδεςθσ με τουσ κόμβουσ αυτοφσ. Για τον λόγο αυτό κεωρικθκε αναγκαία θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για τθν 
παρακολοφκθςθ, με άμεςα μετριςιμο τρόπο, τθσ εκροισ των ςχετικϊν παρεμβάςεων.  
Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των ΕΥ 7α και 7β των ΑΥ 3 και 5. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ βαςίςτθκε ςτον προγραμματιςμζνο προχπολογιςμό για παρεμβάςεισ λιμενικϊν υποδομϊν 
αφοφ λαμβάνεται υπόψθ: 
α) ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ ϊριμων ςχετικϊν ζργων 
β) το εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων παρεμβάςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Τ3406 

Αρικμόσ εφαρμογϊν τθλειατρικισ 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για  τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι 
μεκόδων τθλεϊατρικισ κυρίωσ ςτα απομονωμζνα νθςιά. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, θ 
εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων. Σι δράςεισ αυτζσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Επενδυτικισ προτεραιότθτασ 2γ «Ενίςχυςθ 
εφαρμογϊν ΨΥΕ για τθν θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, μάκθςθ, ζνταξθ, πολιτιςμό και υγεία» του ΑΥ1. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Τ3411 

Μειονεκτοφντα άτομα (δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων Ι ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με ςυντθροφμενα 
τζκνα Ι που ηουν ςε μονοπρόςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα Ι μετανάςτεσ, άτομα με αλλοδαπισ 
προζλευςθσ,μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομ 

Σριςμόσ  
 
Για τθν εφαρμογι του δείκτθ, ςτα μειονεκτοφντα άτομα ςυμπεριλαμβάνονται: 
άτομα που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων 
άτομα που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων με ςυντθροφμενα τζκνα  
άτομα που ηουν ςε μονοπρϊςωπα νοικοκυριά με ςυντθροφμενα τζκνα 
μετανάςτεσ, άτομα αλλοδαπισ προζλευςθσ,  
μειονότθτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων περικωριποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι Φομ)   
άτομα με αναπθρία  
άλλα μειονεκτοφντα άτομα 

 

Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα μοναδιαία κόςτθ αναλόγων δράςεων τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικι περιόδου. 
Χτισ δράςεισ που το μοναδιαίο κόςτοσ αναφζρεται ςε δομι (ΧΕΞ ευπακϊν, ΞΔΑΥ κλπ) εκτιμικθκε και ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων 
ανά δομι με βάςθ τα ςτοιχεία αναλόγων δράςεων. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Microdata  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Τ3413 

Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ με κφματα γυναίκεσ 

Σριςμόσ  
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Microdata  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο  

 
Τ3414 

Μειονεκτοφντα άτομα (δθλ. ςυμμετζχοντεσ που ηουν ςε νοικοκυριά ανζργων…….Ι με αναπθρία Ι άλλα μειονεκτοφντα άτομα) 
που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ 

Σριςμόσ  
 
Για τον υπολογιςμό του δείκτθ, ςυμπεριλαμβάνονται όςοι ανικουν ςτισ ομάδεσ που αναφζρονται ςτον ειδικό δείκτθ εκροϊν Ψ311 
και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ. 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ υπολογιςμόσ του τιμι του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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Τ3420 

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ/ επικοινωνιακά ςχζδια δράςθσ / ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ, προβολισ και πλθροφόρθςθσ που ζχουν ςτόχο τουσ 
εταίρουσ, τουσ δικαιοφχουσ και το ευρφ κοινό 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, θ 
εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.   
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο  

 

Τ3421 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ υποςτιριξθσ εταίρων ι και δυνθτικϊν δικαιοφχων   
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, θ 
εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων.  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο  

 

Τ3422 

Υποςτθρικτικά εργαλεία για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ υποδομισ, οργάνωςθσ τθσ διαχείριςθσ κακϊσ και των 
μεκόδων και ςυςτθμάτων ελζγχου και αξιολόγθςθσ. 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ειδικοφ δείκτθ εκτιμικθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, προκειμζνου να αποδοκεί, με μετριςιμο τρόπο, θ 
εκροι των ςχετικϊν παρεμβάςεων 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο  

 

Τ3423 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

Σριςμόσ  
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ δείκτθσ ςυνδζεται με τισ ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δικαιοφχων, τθν ποςοτικι 
και ποιοτικι επάρκεια τθσ ςτελζχωςισ τουσ προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ των ζργων 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
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Σ υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του δείκτθ ςτθρίηεται ςτο φψοσ των πόρων που προγραμματίηονται να διατεκοφν για τισ ςχετικζσ δράςεισ 
και ςτα εκτιμϊμενα μοναδιαία κόςτθ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Σ υπολογιςμόσ του δείκτθ βαςίηεται ςτο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των προγραμματιςμζνων δράςεων 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ ΥΡΑ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο  
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ΡΕΡ Βόρειου Αιγαίου  

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

T2801 

Ερευνθτικοί τομείσ και κλάδοι που αναπτφςςονται ςτθν Ρεριφζρεια 

 

Σριςμόσ  
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Χφμφωνα με τθν εκπόνθςθ τθσ Υεριφερειακισ ςτρατθγικισ RIS3 για τθ Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου οι κφριοι ερευνθτικοί τομείσ 
που ζχουν αναπτυχκεί ςτθ Υεριφζρεια 
 είναι ζντεκα. Υαράλλθλα, επίςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθ Υεριφερειακι ςτρατθγικι RIS3, οι νζοι τομείσ που αναδεικνφονται μζςα 
από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αλλά  
και ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ, είναι εκείνοι του αγροδιατροφικοφ τομζα, του περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τον δθμιουργικό 
τουριςμό. Αυτοί οι δφο τομείσ κα  
αναπτυχκοφν κατά τθ τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναπτυξιακά αποτελζςματα που 
επιδιϊκει θ Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. ΓΓΕΨ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ2802 

Επιχειρθματικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (ωσ ποςοςτό του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ) 

 
 

Σριςμόσ  
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 
 
 Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με ςτοιχεία του 2011, τα πλζον πρόςφατα επίςθμα δθμοςιευμζνα.  
Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε, αυξθμζνθ κατά  0,01 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:   
 α) Ψθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν δαπανϊν για ζρευνα και τεχνολογία ςε Υεριφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ 
Υεριφερειακισ  και εκνικισ RIS3.     
 β) Ψθ προςδοκϊμενθ αφξθςθ του Υεριφερειακοφ ΑΕΥ με τθν υποχϊρθςθ τθσ κρίςθσ και φφεςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του 
παραγωγικοφ ιςτοφ εφαρμόηοντασ τθ 
 ςτρατθγικι RIS3 
 
 Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ ι και ΓΓΕΨ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
 
 

Τ2803 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ΤΡΕ 
 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
  Θ τιμι βάςθσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με κακυςτζρθςθ επικαιροποίθςθσ των τιμϊν 
του.  
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   Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε κατά 10% μεγαλφτερθ τθσ τιμισ βάςθσ, με δεδομζνα, πρϊτον ότι είναι ιδθ πολφ χαμθλι και δεφτερον 
τα τελευταία χρόνια παρουςιάηουν πρόοδο 
   οι ΨΥΕ και ζτςι τϊρα πλζον θ απόςταςθ από τθν τιμι ςτόχο δεν κα απζχει πολφ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
 
1. Πθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ των ΠΠΕ και καινοτομίασ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ2804 

Κατθγορίεσ παρεχομζνων υπθρεςιϊν ΤΡΕ απο δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ 

 

 Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε με τθ κεϊρθςθ ότι υφίςτανται ιδθ ςτθ Υεριφζρεια δφο κατθγορίεσ 
θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ  
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ. Θ πρϊτθ είναι οι φορολογικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ προςφζρονται με 
πρωτοβουλία του κεντρικοφ Ξράτουσ. Θ δεφτερθ  
είναι οριςμζνεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται μζςω των ΞΕΥ και των ΣΨΑ.  
Εκείνεσ που προςδιορίηουν ςωρευτικά τθν τιμι ςτόχο του δείκτθ είναι οιπρογραμματιηόμενεσ ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ, αλλά και από 
άλλα Επιχειρθςιακά  Υρογράμματα, 
 τουλάχιςτον τρεισ πρόςκετεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςτουσ τομείσ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν / υγείασ, και των πολιτιςτικϊν 
υπθρεςιϊν και τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ 
 και τθσ πλθροφόρθςθσ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν επιχειρθματικότθτα. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2806 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία ςτουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Χτοχεφοντασ το Υρόγραμμα ςτθν αναβάκμιςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ο 
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εςτιάηει ςτθν αφξθςθ τθσ Ακακάριςτθσ Αξίασ Υαραγωγισ ςε κλάδουσ υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, ιτοι ςε κλάδουσ αυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ. Σι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι αναφζρονται ςτθ μεταποίθςθ και 
ςτισ υπθρεςίεσ εμπορίου, ςίτιςθσ, τουριςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ δθμιουργοφν αλυςίδεσ αξίασ.  
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ, όμωσ χρονικι υςτζρθςθ 
H τιμι ςτόχοσ απεικονίηει μια προςδοκία αφξθςθσ 20% περίπου, μζχρι το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Θ προςδοκία αυτι 
πζραν τθσ αναγκαιότθτασ τθσ για τον κοινωνικοοικονομικό ιςτό τθσ Υεριφζρειασ, είναι ρεαλιςτικι, με δεδομζνθ τθν εφαρμογι τθσ 
ςτρατθγικισ RIS3 και τθν ιδιαίτερθ εςτίαςθ των προςπακειϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Επιμελθτιρια  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ2808 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Υζραν όμωσ τθσ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ο κοινωνικόσ ιςτόσ τθσ Υεριφζρειασ ωφελείται 
από το ςφνολο του παραγωγικοφ ιςτοφ  
και αυτι τθ ςτόχευςθ ζχει ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ Ακακάριςτθσ 
Αξίασ τθσ Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.  
Αυτό ςτοχεφεται από το ςφνολο του κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ τθσ Υεριφζρειασ, ζςτω και ςε μικρότερο ποςοςτό απ' ότι θ ΑΥΑ 
τθσ υψθλισ προςτικζμενθσ Αξίασ τομζων  
και κλάδων , αλλά υπονοείται μζςω τθσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ νζων προιόντων. Ξαι αυτοφ του δείκτθ οι τιμζσ προζρχονται από 
τθν ΕΟΧΨΑΨ, με μεγάλθ χρονικι  
υςτζρθςθ διακζςιμων ςτοιχείων, ςε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
ΕΟΧΨΑΨ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Επιμελθτιρια  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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Τ2809 

Αξία εξαγωγϊν Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ εκφράηει τουσ ςτόχουσ του Υρογράμματοσ και δθ τον τελικό ςτόχο τθσ RIS3  τθσ 
Υεριφζρειασ για αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ μζςω τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν τθσ.  
Ξαι αυτοφ του δείκτθ αποτελζςματοσ οι τιμζσ βάςθσ προζρχονται από τθν ΕΟΧΨΑΨ με πολφ μεγάλθ κακυςτζρθςθ δθμοςίευςθσ των 
πρόςφατων ςχετικϊν ςτοιχείων.  
Θ ςτοχευόμενθ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ του 20% - 21%, θ οποία παρά τθ ςχετικά υψθλι τιμι ςτόχο είναι εφικτι θ επίτευξι τθσ, εφ' 
όςον λειτουργιςει αποτελεςματικά θ εφαρμογι τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. ΕΟΧΨΑΨ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
2. Επιμελθτιρια  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

Τ2810 

Ρρόςβαςθ και χριςθ υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρρωτοβάκμια,Δευτεροβάκμια,Τριτοβάκμια) 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ / 
περίκαλψθσ τθσ Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου με κριτιριο τον αρικμό επιςκζψεων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ υγείασ τθσ 
Υεριφζρειασ ςε ετιςια βάςθ.  
Είναι ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκφράηουν τθν τιμι βάςθσ για ζνα ζτοσ.  
Θ τιμι ςτόχοσ εκφράηει τθν εκτιμϊμενθ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ Υεριφζρεια 
Βορείου Αιγαίου, κατόπιν των παρεμβάςεων του ΥΕΥ 2014 - 2020, αλλά και από πικανοφσ άλλουσ παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν 
ςτθ μεταβολι αυτοφ του δείκτθ. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Διαπεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ2811 

Δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Θ δυναμικότθτα των υποδομϊν πρόνοιασ τθσ Υεριφζρειασ είναι ζνασ δείκτθσ αποτελζςματοσ, ο οποίοσ ςυναρτάται κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ του από το καταςκευαςτικό του μζροσ, ςε ςχζςθ με τθν δυναμικότθτα εξυπθρετιςεων  των εν δυνάμει 
ωφελοφμενων ςε θμεριςια βάςθ.  
Ψα ςχετικά ςτοιχεία τθσ τιμισ βάςθσ είναι τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία από τθν αντίςτοιχθ βάςθ δεδομζνων ςε περιφερειακό 
επίπεδο, με παράλλθλθ χωροκζτθςθ τουσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ, αυξθμζνθ κατά 20%, ζναντι τθσ τιμισ βάςθσ προκφπτει κατά κφριο λόγο από τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτο ΥΕΥ 
Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, με δεδομζνο  ότι δεν προβλζπονται ςχετικζσ παρεμβάςεισ, τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από 
τα διαρκρωτικά ταμεία κατά τθν περίοδο 2014 - 2020. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Διαπεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ωγείασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

 

Τ2813 

Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςτθν μζτρθςθ  τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ Υεριφζρεια Βορείου 
Αιγαίου υπό τθν ζννοια του αρικμοφ των κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται ι / και κα δθμιουργθκοφν ςτθν Υεριφζρεια. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Ψα ςτοιχεία για τθ τιμι βάςθσ, ωσ αρικμόσ κοινωνικϊν επιχειριςεων που υφίςτανται και λειτουργοφν ςτθν Υεριφζρεια ζχουν ωσ 
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πθγι τθν ΕΩΧΕΞΨ κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ που διεξιγαγε.  
Θ τιμι ςτόχου είναι ο ςωρευτικόσ αρικμόσ επιχειριςεων που προβλζπεται να υπάρξουν και να λειτουργιςουν ςτθ Υεριφζρεια 
κατά τθν περίοδο 2014 - 2020, τόςο με τισ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ, όςο και με άλλεσ παρεμβάςεισ άλλων μζςων και φορζων. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2814 

Μειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 
απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι ειδικόσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ του Υρογράμματοσ και ζχει επιλεγεί από τουσ φορείσ 
ςχεδιαςμοφ του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, προκειμζνου να εκφραςκεί θ αποτελεςματικότθτα δράςεων ενεργθτικϊν 
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςε μειονεκτοφντα άτομα τθσ Υεριφζρειασ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι βάςθσ προςδιορίηεται από τθν αναγωγι του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ οι οποίοι 
εντόσ ζξι μθνϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ κατζςτθςαν απαςχολιςιμοι ι απαςχολοφνται, ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν 
εκροϊν CO01, CO17 και T2815, ιτοι ςε 1330 άτομα. Ψο ποςοςτό αυτό είναι 15% για τθν περίοδο 2007-2013 για αντίςτοιχεσ δράςεισ 
και προζρχεται από ςχετικι ζρευνα ςτο πλαίςιο τθσ on going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ 2007-2013. ωσ εκ τοφτου θ τιμι βάςθσ είναι 
200, ιτοι 1390 Χ 15%.  
Αντίςτοιχα θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προζρχεται από εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
αντίςτοιχων δράςεων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, ζτςι ϊςτε το 25% των ςυμμετεχόντων ςε δράςεισ ςυμβουλευτικισ , 
κατάρτιςθσ ι / και απαςχόλθςθσ να κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ ζξι μινεσ από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Αναγόμενο αυτό το 
ποςοςτό ςτο άκροιςμα των τιμϊν των δεικτϊν εκροϊν CO01, CO17 και Ψ2815, δίνει τιμι ςτόχο του δείκτθ αποτελζςματοσ 330. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2817 

Άτομα ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων που ενςωματϊνονται ςτθν κοινωνία 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Κα προςδιοριςκοφν τιμι βάςθσ και τιμι ςτόχοσ ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2818 

Άτομα που καλφπτονται από δράςεισ Health Safety Net 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι ειδικόσ δείκτθσ με μονάδα μζτρθςθσ ποςοςτό (%) και αναφζρεται ςτουσ κατοίκουσ 
τθσ Υεριφζρειασ που καλφπτονται από δράςεισ Health Safety Net επί του πλθκυςμοφ που διαβιϊνει κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχειασ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Ψο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό τθσ τιμισ βάςθσ (2,3%) εξάγεται από ςτοιχεία του Ωπουργείου Ωγείασ για το Βόρειο Αιγαίο, όπου 
ωφελικθκαν 1275 άτομα από δράςεισ Health Safety Net, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςφμφωνα με μελζτθ για λογαριαςμό τθσ ΕΩΧΧΑ, 
("Σλοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ", BCS, Ροζμβριοσ 2013), ο πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ του Βορείου Αιγαίου 
που ηει κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, είναι 55.420 άτομα.  
Θ δε τιμι ςτόχοσ προςδιορίηεται ςε ποςοςτό 20,00%, λαμβάνοντασ υπόψθ το άκροιςμα των τιμϊν ςτόχων των δεικτϊν εκροισ 
CO12 και CO17, ιτοι 11.000 άτομα που κα ωφελθκοφν κυρίωσ από δράςεισ Health Safety Net, επί του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ 
που βρίςκεται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μόνο με 
ποςοςτό μπορεί να εκφραςκεί καλφτερα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι προβλεπόμενεσ δράςεισ είναι ςχεδόν αποκλειςτικά 
προνοιακζσ για τθν άμεςθ και αναγκαία αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερα αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ 
ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ περιφζρειασ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Υεριφερειακι ςτρατθγικι  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
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Τ2820 

Ωφελοφμενοι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ αναφζρεται ςε ωφελοφμενουσ φοιτθτζσ  
 
 Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγι ςτοιχείων για τθν τιμι βάςθσ είναι θ ΕΟΧΨΑΨ, ςε ςυνδυαςμό για τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία θ διοίκθςθ του Υανεπιςτθμίου 
Αιγαίου.  
Θ τιμι ςτόχοσ, Εκτιμικθκε με βάςθ τον προγραμματιςμό ανάπτυξθσ των εργαςιϊν του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου. Εξ' αυτοφ δε του 
γεγονότοσ ςχεδιάηονται οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2821 

Ωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ζχει ωσ πθγι το Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων. 
Θ τιμι ςτόχοσ αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ, οι  οποίοι κα κάνουν χριςθ τισ υποδομζσ οι οποίεσ ςχεδιάηονται να υλοποιθκοφν ςτο 
πλαίςιο του Υρογράμματοσ ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2823 

Ετιςια εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σ δείκτθσ αποτελζςματοσ είναι  ο πλζον κατάλλθλοσ για τθν μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων που 
προγραμματίηονται τόςο ςτο ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, όςο και ςτον αντίςτοιχο Ψομεακό. Χ' αυτι τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ δεν υφίςτανται 
ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζχουν προχωριςει όμωσ οι ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ (πθγι ςτοιχείων) για 
περιφερειακι μζτρθςθ  του ςυγκεκριμζνου δείκτθ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Δεν υφίςτανται ςτοιχεία μζτρθςθσ του δείκτθ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζχουν προχωριςει όμωσ οι ενζργειεσ του ΩΥΕΞΑ (πθγι 
ςτοιχείων) για περιφερειακι μζτρθςθ  του ςυγκεκριμζνου δείκτθ.  
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
ΞΑΥΕ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2824 

Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από μζτρα προςταςίασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν  
 
Πε βάςθ τα ζργα διαχείρθςθσ κινδφνου τθσ ΥΥ2007-2013 που ολοκλθρϊκθκαν εκτιμικθκε θ τιμι βάςθσ που αφορά  ποςοςτό 
πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό πλθκυςμό τθσ Υ.Β.Α. που δζχκθκε τισ οφζλειεσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων.  
Θ δε τιμι ςτόχοσ  κα καλυφκεί, είτε με δράςεισ του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, είτε και από το Ψομεακό Υρόγραμμα, κακϊσ 
και από άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ  με βάςθ κυρίωσ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ των παρεμβάςεων &  το χαρακτιρα τθσ 
παρζμβαςθσ ςε  αςτικζσ περιοχζσ ι και αγροτικζσ περιοχζσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
   1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2825 
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Κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε ανακφκλωςθ 

Σριςμόσ  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Χφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ Βορείου Αιγαίου προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ του δείκτθ ενϊ επίςθσ ςφμφωνα με τον ΥΕΧΔΑ  εκτιμάται 
ότι μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου 2014 - 2020 κα ζχει επιτευχκεί θ τιμι ςτόχοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 3 χρόνια 
ΩΥΕΞΑ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 3 χρόνια 

Τ2826 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από βελτιωμζνθ επεξεργαςία λυμάτων 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Πε βάςθ τα ζργα διαχείριςθσ λυμάτων που ολοκλθρϊκθκαν αυτι τθ προγραμματικι περίοδο εκτιμικθκε από τισ υπθρεςίεσ 
περιβάλλοντοσ τθσ Υεριφζρειασ και το ΩΥΕΞΑ θ τιμι βάςθσ. Θ δε τιμι ςτόχοσ  κα καλυφκεί είτε με δράςεισ του ΥΕΥ Βορείου 
Αιγαίου 2014 - 2020, είτε από το Ψομεακό Υρόγραμμα με ςυγχρθματοδότθςθ του Ψαμείου Χυνοχισ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 
 ΩΥΕΞΑ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2827 

Ρλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από επαρκι και βελτιωμζνθ παροχι νεροφ 

Σριςμόσ  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Πε βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Ωδάτων, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςτθ βάςθ του ςχεδίου διαχείρθςθσ των Οεκανϊν 
Απορροισ  προςδιορίςκθκε θ τιμι βάςθσ, κακϊσ επίςθσ και οι άμεςεσ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ τιμισ ςτόχου. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2828 

Επιςκζψεισ ςε πόλουσ ζλξθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σι τιμζσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ εκτιμικθκαν κατόπιν πρωτογενοφσ ζρευνασ ςε τουριςτικά πρακτορεία, φορείσ αρχαιοτιτων και 
φυςιολατρικοφσ ςυλλόγουσ. Εξ' αυτισ δε τθσ ζρευνασ προζκυψε και θ τιμι ςτόχοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

T2829 

Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ 

Σριςμόσ 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Υαρ' ότι ςτο Βόρειο Αιγαίο μετρϊνται 16 ΗΕΥ και 11 ΕΗΔ ςυνολικισ ζκταςθσ 273,32 και δεν υφιςτανται φορείσ διαχείριςθσ και ωσ εκ 
τοφτου  εργαλεία και μζςα 
διαχείριςθσ.  
Για το λόγο αυτό θ τιμι βάςθσ είναι μθδζν, ςφμφωνα με τον προςδιοριςμό του δείκτθ αποτελζςματοσ.  
Εν τοφτοισ θ τιμι ςτόχοσ προςδιορίςκθκε με βάςθ το ςχεδιαςμό για  τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ προςταςίασ των περιοχϊν 
NATURA 2000 ςτο πλαίςιο τόςο των 
παρεμβάςεων του ΥΕΥ όςο και του ΩΥΕΞΑ. 
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Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2830 

Ωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ αςτικϊν κζντρων ι/και κζντρων με ςυγκζντρωςθ λειτουργιϊν αςτικοφ τφπου 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ προςδιορίςκθκε  με βάςθ τον αςτικό πλθκυςμό των νθςιϊν του Βορείου Αιγαίου. Αντίςτοιχα ςε ςχζςθ  με 
το ςφνολο των παρεμβάςεων που εκτιμάται  ότι κα πραγματοποιθκοφν τθν περίοδο 2014 - 2020, εκτιμάται ότι με  δράςεισ 
βελτίωςθσ του αςτικοφ  περιβάλλοντοσ των νθςιϊν κα καλυφκεί το 86% του αςτικοφ πλθκυςμοφ των νθςιϊν. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
1. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

Τ2831 

Μετακινοφμενοι επιβάτεσ από και προσ τθν Ρεριφζρεια 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προςδιορίςκθκε από ςτοιχεία τθσ EUROSTAT και των κατατόπουσ λειμεναρχείων τθσ 
Υεριφζρειασ. 
 Θ τιμι ςτόχοσ εκτιμικθκε με βάςθ τθσ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ ςε λιμάνια και αεροδρόμια 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 
Ωπθρεςίεσ τθσ Υεριφζρειασ με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε 2 χρόνια 

Τ2832 

Χρονοαπόςταςθ 

Σριςμόσ  
 
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σι τιμζσ βάςθσ και ςτόχου του δείκτθ προςδιορίςκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ των παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του 
οδικοφ δικτφου και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργικι ταχφτθτα πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: 
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ  με ςυχνότθτα υποβολισ εκκζςεων κάκε χρόνο 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  

T2846 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ. 

*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

T2847 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

T2848 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 

*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

T2849 

Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ. 

*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

T2850 

Μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, ζρευνεσ, αξιολογιςεισ 

*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

T2851 

Τελικοί δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται 
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*Πθ διακζςιμα ςτοιχεία με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+        

Τ2805 

Χριςτεσ υπθρεςιϊν ΤΡΕ που παρζχονται απο δθμόςιουσ φορείσ 

 
Θ εκτίμθςθ τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ ςτθρίχκθκε ςτισ ανάγκεσ χριςθσ ΨΥΕ απομακρυςμζνων περιοχϊν. 

 

Τ2812 

Ρλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρόνοιασ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Αντίςτοιχα, θ χωροκζτθςθ των υποδομϊν προκφπτει με βάςθ τισ ανάγκεσ που ζχουν διαγνωςκεί ςε ςχζςθ με το μζςο μοναδιαίο 
κόςτοσ των υποδομϊν, εκτιμικθκε θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ. 

 

Τ2815 

Άτομα που αποδεςμεφονται απο τθν φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ το μζςο κόςτοσ ανά ωφελοφμενο με ειςόδθμα κάτω του ορίου τθσ φτϊχειασ, κατά 
κανόνα άνεργο ι μθ οικονομικά ενεργό άτομο το οποίο δεςμεφεται από τα εξαρτϊμενα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του τα οποία 
εξυπθρετοφνται από κοινωνικζσ δομζσ, όπωσ παιδικοί - βρεφικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΞΔΑΥ. Ψο μζςο κόςτοσ ανά 
ωφελοφμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ περιόδου 2007-2013, εξορκολογικοποιθμζνα προσ τα κάτω, για μεν τουσ βρεφονθπιακοφσ 
ςτακμοφσ φκάνει τα 2.180 ευρϊ, για δε τα ΞΔΑΥ ςτα 1.100 ευρϊ. Πε δεδομζνο ότι ςτθν Υεριφζρεια θ αρικμθτικι ςχζςθ αυτϊν των 
δφο κατθγοριϊν δομϊν είναι 2/3 βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί και το υπόλοιπο 1/3 ΞΔΑΥ, το μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ τθσ 
δράςθσ ανά ωφελοφμενο ανζρχεται ςε 4.290 ευρϊ. Πε βάςθ αυτό το μζςο κόςτοσ και ςφμφωνα με τα διακζςιμα κονδφλια / 
πόρουσ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 9i, ο αρικμόσ των ωφελοφμενων ωσ τιμι ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ φκάνει ςτα 350 
άτομα, δεςμεφοντασ περίπου το 25% του προχπολογιςμοφ τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.Θ παρακολοφκθςθ τθσ 
επιτευξιμότθτασ του ςτόχου αυτοφ του δείκτθ κα γίνεται από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΥΕΥ, μζςω του  ΣΥΧ ΕΧΥΑ και κα 
απολογίηεται ανά ζτοσ. 

 

Τ2833 

Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
Σι τιμζσ ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε ςυνδιαςμό με τισ 
διευκολυνςεισ που κα παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί ςτα νθςιά του Βορείου 
Αιγαίου. 

 

Τ2834 

Εξυπθρετοφμενοι επιβάτεσ 

Σριςμόσ  
Χυνοπτικι Υαρουςίαςθ τθσ Πεκοδολογίασ μζτρθςθσ των δεικτϊν 
 
Σι τιμζσ ςτόχοσ του δείκτθ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα κίνθςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε ςυνδιαςμό με τισ 
διευκολυνςεισ που κα παραςχεκοφν ςτο επιβατικό κοινό και τθσ ελκυςτικότθτασ που κα δθμιουργθκεί ςτα νθςιά του Βορείου 
Αιγαίου. 
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

T1304 

Επιχειριςεισ που μοιράηονται θλεκτρονικά πλθροφορίεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ (ποςοςτό επί των επιχειριςεων με 10+ 
εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν χρθματοπιςτωτικοφ) 

Σρίηεται ωσ το Υοςοςτό επί  των επιχειριςεων με 10 και περιςςότερουσ  εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν του 
χρθματοπιςτωτικοφ. Σ δείκτθσ επελζγθ ωσ ο πλζον ςυναφισ δείκτθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ παρζμβαςθσ κακϊσ αποτελεί τμιμα 
του Digital Agenda Scoreboard  και  κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  20,60%  (2010) προκφπτει από τα πλζον επίκαιρα ςτοιχεία τθσ Eurostat-ICT Enterprises Survey 
Θ τιμι ςτόχοσ = 40,00% ( 2023) (διπλαςιαςμόσ) επιλζχκθκε  λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο τισ Υεριφερειακζσ αλλά και εκνικζσ 
τάςεισ αφξθςθσ τθσ χριςθσ ΨΥΕ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, με υπόκεςθ μζςθσ ετιςιασ ανάπτυξθσ 7%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Eurostat-ICT Enterprises Survey  
 

 

T1241 

Ετιςια Ξατανάλωςθ Ενζργειασ από οχθματοχιλιόμετρα 

Σρίηεται ωσ θ ετιςια  κατανάλωςθ ενζργειασ από οχθματοχιλιόμετρα (KilotonsofoilEquivalent (ktoe) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 1074(2013) υπολογίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ που υλοποίθςε το Δεκζμβριο του 2013 το Ωπουργείο 
Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ βάςει του άρκρου 7, παρ 9 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ για τθν ενεργειακι 
απόδοςθ. 
Θ τιμι ςτόχοσ =860 (2023) υπολογίςτθκε με βάςθ τόςο τα ςτοιχεία τθσ προαναφερκείςασ ζκκεςθσ όςο και τα αναφερόμενα ςτο 
εγκεκριμζνο Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ για το κζμα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ωσ ακολοφκωσ: 
  
Πεκοδολογία υπολογιςμοφ τιμισ ςτόχου: 
 
Αρικμόσ οχθμάτων ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ: 1.158.080 οχιματα  
Πζςοσ όροσ ετιςιων χιλιομζτρων ανά όχθμα: 15.000 χιλιόμετρα  
Άρα: 1.158.080 * 15.000= 17.371.200.000 οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ 
 
Πζςοσ όροσ κατανάλωςθσ: 8 lt/100 χιλιόμετρα = 0.08 lt/χιλιόμετρο  
Επομζνωσ 17.371.200.000 * 0,08 = 1.389.696.000 lt κατανάλωςθ ετθςίωσ  
600lt = 0,000464 ktoe 
 
Επομζνωσ τα 1.389.696.000 lt ιςοφνται με 1074,69 ktoe ετθςίωσ 
Επικυμείται μείωςθ 20%, άρα ςτόχοσ τα 860 ktoe ετθςίωσ, δθλαδι οι 860 κιλοτόνοι ιςοδφναμου πετρελαίου 
 
Υθγζσ ςτοιχείων :  

1. Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ 

2. ΕΟΧΨΑΨ 

 

T1242 

Υλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που εξυπθρετείται από τα αναβακμιςμζνα δίκτυα 

Σρίηεται ωσ ο πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που εξυπθρετείται από τα αναβακμιςμζνα οδικά δίκτυα. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 773.600 (2011) προκφπτει από τον πλθκυςμό (απογραφι 2011) που εξυπθρετείται από : 

1. δρόμουσ που χρθματοδοτικθκαν από το Γ ΞΥΧ (μετρικθκε ο πλθκυςμόσ τθσ Ξοινοτικισ Ενότθτασ του Ξαλλικρατικοφ 

Διμου από τθν οποία περνάει ο δρόμοσ. Θ Ξοινοτικι Ενότθτα ταυτίηεται με τουσ Ξαποδιςτριακοφσ Διμουσ) και  

2. δρόμουσ που χρθματοδοτικθκαν από από το ΕΧΥΑ (μετρικθκε ο πλθκυςμόσ των Ξαλλικρατικϊν Διμων από τουσ 

οποίουσ περνάει ο δρόμοσ), κεωροφνται περιφερειακισ ςθμαςίασ και ςυνδζουν περιοχζσ με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 

(ΥΑΚΕ, ΕΓΡΑΨΛΑ, ΞΑΚΕΨΣΛ ΕΓΡΑΨΛΑΧ). 
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Θ τιμι ςτόχοσ = 1.220.000 (2023) προςδιορίςτθκε με βάςθ τον πλθκυςμό (απογραφι 2011) των Διμων από τουσ οποίουσ 
διζρχονται οι αυτοκινθτόδρομοι που κα υλοποιθκοφν μζςω των 5 ςθμαντικϊν phasing ζργων: 
 

1. Σδικόσ Άξονασ Κεςςαλονίκθ – Ξιλκίσ – Δοϊράνθ, τμιμα Α/Ξ Αςςιρου ζωσ Α/Ξ Ρ.Χάντασ 

2.  Ξαταςκευι Σδικοφ Ψμιματοσ Υοτίδαια – Ξαςςανδρεία του οδικοφ κυκλϊματοσ Ξαςςάνδρασ Ρ. Χαλκιδικισ 

3.  Υεριφερειακι Σδόσ Ξατερίνθσ  

4. Σδικόσ Άξονασ Κεςςαλονίκθ – Ξιλκίσ – Δοϊράνθ, τμιμα Α/Ξ Παυρονερίου – Είςοδοσ Ξιλκίσ 

5. Βελτίωςθ/αναβάκμιςθ τθσ Δυτικισ Εςωτερικισ Υεριφερειακισ Σδοφ Κεςςαλονίκθσ από πζρασ κόμβου Ξ16 

(Οαχαναγορά) ζωσ κόμβο Ξ5 (Ροςοκομείο Υαπαγεωργίου) 

 
Υθγζσ ςτοιχείων :  

1. ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ 

2. ΕΟΧΨΑΨ 

 

T1302 

Δαπάνθ Ε&Α του τομζα επιχειριςεων 

Σρίηεται θ δαπάνθ ςε δράςεισ Ζρευνασ και  Ανάπτυξθσ  του τομζα επιχειριςεων. Σ δείκτθσ κα μετράται ωσ ποςοςτό του 
Υεριφερειακοφ ΑΕΥ ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =0,16% (2011)   προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
Θ τιμι ςτόχοσ = 0,30%(2023) ενςωματϊνει τον εκνικό ςτόχο για τισ δαπάνεσ Ε&Α του τομζα επιχειριςεων, με –αιςιόδοξθ‐ 
προςαρμογι ςτα δεδομζνα τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 
 
Υθγι ςτοιχείων: 

1. ΕΟΧΨΑΨ 

 

T1303 

Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία των επιχειριςεων ΨΥΕ 

Σρίηεται ωσ θ Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) των επιχειριςεων ςτουσ κλάδουσ ΨΥΕ όπου επιχειρείται θ 
παρζμβαςθ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =849 εκ.€( 2011) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
Θ τιμι ςτόχοσ = 960 εκ. € ( 2023) ςυνυπολογίηει τισ Υεριφερειακζσ τάςεισ για ανάπτυξθ του κλάδου. Υροχποκζτει 1,8% μζςθ 
ετιςια αφξθςθ‐ και ζχει τεκεί –αιςιόδοξα‐ ςτα 960 Π€ 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 

 

 

T1305 

Αρικμόσ ιδιωτϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά (online) με δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ιδιωτϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά (online) με δθμόςιεσ αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ ωσ 
ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. Επελζγθ ωσ ο πλζον ςυναφισ δείκτθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ κακϊσ αποτελεί τμιμα του Digital Agenda Scoreboard. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  35,52% (2013) προκφπτει από τα πλζον επίκαιρα ςτοιχεία (2013) τθσ Eurostat – ICT household surveys 
Θ τιμι ςτόχοσ = 55,00% (2023) (αφξθςθ 60%) τίκεται λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο τισ τάςεισ αφξθςθσ τθσ χριςθσ ΨΥΕ από οικιακοφσ 
χριςτεσ, ςτθ Υεριφζρεια ΞΠ. Ωπολογίηεται με εκτιμϊμενθ 4,5% μζςθ ετιςια αφξθςθ χριςθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
 

 

T1306 

Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ ) 
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Σρίηεται ωσ θ  περιφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ ) ςε Π€,  ςτουσ κλάδουσ που επιχειρείται θ παρζμβαςθ, ιτοι: 
μεταποίθςθ, εμπόριο‐καταλφματα‐εςτίαςθ, ενθμζρωςθ ‐ επικοινωνία, επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ, τεχνικζσ & υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ, διαςκζδαςθ & ψυχαγωγία, ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ΕΟΧΨΑΨ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
ετιςια βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  12.358 Π€ (2011) προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία 
Θ τιμι ςτόχοσ = 15.433 Π€ (2020 Εμπεριζχεται θ κακυςτζρθςθ3ετϊν ςτθν ζκδοςθ ςτοιχείων ΑΥΑ από τθν ΕΟΧΨΑΨ.)  
 
Υαραδοχι: 

Πζςθ ετιςια αφξθςθ ΑΥΑ 2,5% μζχρι το 2020  δίνει ςυνολικι αφξθςθ ΑΥΑ κατά 24,89% ςε ςχζςθ με το 2011. Εκτιμάται  ότι θ 
προβλεπόμενθ ενίςχυςθ ςε 400 ΠΠΕ κα ζχει μικρι ςυνειςφορά ςτο ςφνολο αν αναλογιςτοφμε τθν αναλογία ενιςχυόμενων 
επιχειριςεων προσ ςφνολο ΠΠΕ ςτθν ΥΞΠ. 

 
(θμ. : Τπολογιηόμενθ ςυνδρομι του Προγράμματοσ: 12.852Μ€) 

 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ ‐ Ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά κλάδο (A10) ‐ NACE REV.2 

 

 

T1308 

Εξαγωγζσ (εκτόσ πετρελαιοειδϊν) 

Σρίηεται  ωσ θ αξία ςε Π€ των εξαγωγϊν (εκτόσ πετρελαιοειδϊν) τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται 
ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 3.608Π€ (2013)  προκφπτει από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία 
Θ τιμι ςτόχοσ =5.340Π€ (2023)  τίκεται με τθν ακόλουκθ παραδοχι: 
 
Υαραδοχι: 
Πζςθ ετιςια αφξθςθ εξαγωγϊν 4% μζχρι το 2023 δίνει ςυνολικι αφξθςθ εξαγωγϊν κατά 48,02% ςε ςχζςθ με το 2013. Εκτιμάται 
ότι θ ενίςχυςθ ςε 820 ΠΠΕ εξαιρουμζνου του πρωτογενι τομζα, κα ζχει ικανοποιθτικι ςυνειςφορά ςτο ςφνολο ενιςχυόμενων 
επιχειριςεων προσ ςφνολο εξαγωγικϊν ΠΠΕ ςτθν ΥΞΠ. 
 
(θμ. : Τπολογιηόμενθ τιμι ςτόχοσ από ςυνδρομι του Προγράμματοσ: 3.824 Μ€) 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ , ΧΕΒΕ ‐ "Ετιςια Ζκκεςθ Εξαγωγζσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ανά κλάδο, ςε ευρϊ" 

 

 

T1309 

Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ ανά Ζτοσ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =3.227 (2014)   προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφικισ βάςθσ δεδομζνων Scopus, (μζτρθςθ 12.11.2014) 
Θ τιμι ςτόχοσ = 3.800 (2023) υπολογίηεται με βάςθ τισ τάςεισ των τελευταίων ετϊν ςχετικά με το είδοσ και πλικοσ 

δθμοςιεφςεων ανά επιςτθμονικό πεδίο. 

 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. ΕΞΨ 

2. Βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων όπωσ Scopus και WebofScience 

 

 

T1311 

Αναλογία start-ups / νζων εταιρειϊν εντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ ςτουσ ενιςχυόμενουσ κλάδουσ προσ ςφνολο νζων 
επιχειριςεων 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των νζων καινοτόμων επιχειριςεωνεντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ (ΡΕΕΨ) επί του ςυνόλου των 
νεοϊδρυόμενων επιχειριςεων (ΠΠΕ)  τθσ ΥΞΠ. Χτόχοσ του Υρογράμματοσ είναι θ αφξθςθ τθσ αναλογίασ ΡΕΕΨ ςτο ςφνολο των 
νζων ιδρφςεων διαχρονικά. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  2,25 % (2013) προκφπτει από με βάςθ τα ςτοιχεία του ΓΕΠΘ (Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ 
Επιμελθτθρίων)για νζεσ ενάρξεισ επιχειριςεων ανά δευτεροβάκμιο ΞΑΔ ςτθν ΥΞΠ 

 
Θ τιμι ςτόχοσ = 5,5% (2023) (αιςιόδοξο ςενάριο με διπλαςιαςμό τθσ αναλογίασ ΡΕΕΨ ςτο ςφνολο των νζων ΠΠΕ). 
 
Υαραδοχι: 
Κεωρείται ότι κακϊσ το ποςοςτό ΡΕΕΨ ςιμερα ςτθν ΥΞΠ είναι ςχετικά μικρό, το ςφνολο των ΡΕΕΨ κα προκφψει ςε μεγάλο 
βακμό από τισ παρεμβάςεισ του 3α1 με υπόκεςθ μζςθσ ετιςιασ αφξθςθσ 9% 

 
Υθγι ςτοιχείων: Πθτρϊο ιδρφςεων νζων εταιρειϊν του Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου (ΓEMH) ανά ΞΑΔ 

 

 

T1312 

Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΥ που 
παρζχεται θλεκτρονικά 

Ορίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) που παρζχεται ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ 

χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ με θλεκτρονικό τρόπο, για δράςεισ ΕΣΠΑ. 

Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα διακζςιμα ςτοιχεία του ζτουσ 2014, ςχετικά με τθ χριςθ internet και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

μζςω των οποίων παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ του ΕΠΑ 2014-

2020 ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

τόχοσ (για το 2023) είναι το ποςοςτό αυτό (100%) να παραμείνει και να παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ θλεκτρονικά, με 

ακόμθ πιο αποτελεςματικό και γριγορο τρόπο. 

Πθγι ςτοιχείων: τοιχεία τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΠ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω του Προγράμματοσ 
(Επικοινωνιακοφ χεδίου) Πλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, και τθσ ΕΤΑ για τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020. 
 

 

T1313 

Υοςοςτό πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΥ που 
παρζχεται θλεκτρονικά % 

Ορίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ πλθροφόρθςθσ (ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, προκθρφξεων) που παρζχεται ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ 

χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ με θλεκτρονικό τρόπο, για δράςεισ ΕΚΣ. 

Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από τα διακζςιμα ςτοιχεία του ζτουσ 2014, ςχετικά με τθ χριςθ internet και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

μζςω των οποίων παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΕΠ του ΕΠΑ 2014-

2020 ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

τόχοσ (για το 2023) είναι το ποςοςτό αυτό (100%) να παραμείνει και να παρζχεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ θλεκτρονικά, με 

ακόμθ πιο αποτελεςματικό και γριγορο τρόπο. 

Πθγι ςτοιχείων: τοιχεία τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΠ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω του Προγράμματοσ 
(Επικοινωνιακοφ χεδίου) Πλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, και τθσ ΕΤΑ για τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020. 
 

 

T1314 

Υοςοςτό του πλθκυςμοφ που καλφπτεται από το δίκτυο του φυςικοφ αερίου 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που καλφπτεται από το δίκτυο του φυςικοφ 
αερίου. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία 2013, το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ που καλφπτεται από το υφιςτάμενο δίκτυο 
φυςικοφ αερίου υπολογίηεται ςτο 55%, δθλαδι το δίκτυο φυςικοφ αερίου δυνθτικά μπορεί να εξυπθρετιςει περίπου 1.000.000 
πολίτεσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =55% (2013)  προκφπτει από ςτοιχεία που ζχουν δθμοςιοποιθκεί από τθ ΔΕΥΑ 
Θ τιμι ςτόχοσ = 65% (2023)  τίκεται ςτθ βάςθ τθσ απόφαςθ τθσ ΕΕ Stateaid SA 31225(2011/N) για ζγκριςθ κρατικισ ενίςχυςθσ για 
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τθν ανάπτυξθ νζου δικτφου κακϊσ και βάςθ τθσ μελζτθσ ανάπτυξθσ ΕΧΦΑ 2014‐2023 (Δεκζμβριοσ 2013) θ οποία εκπονικθκε από 
τον Διαχειριςτι Εκνικοφ Χυςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΔΕΧΦΑ ΑΕ), 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΔΕΥΑ 

 

 

T1321 

Ξατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, πλθν του τομζα των μεταφορϊν 

Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, πλθν του τομζα των μεταφορϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
χιλιάδεσ τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου (ΞΨΛΥ) *Kilotonnes of Oil Equivalent ) ςε διετι βάςθ από το ΩΥΕΞΑ – ανά είδοσ 
δραςτθριοτιτων – και λαμβάνει υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτον τομζα. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =1751 ΞΨΛΥ (2013) και  
Θ τιμι ςτόχοσ = 1.618 ΞΨΛΥ ( 2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία: 
 

Πεκοδολογία :  
 
Θ κατανάλωςθ (και εξοικονόμθςθ) ενζργειασ υπολογίηεται – ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ – για όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ, που περιλαμβάνουν κερμικζσ δραςτθριότθτεσ, θλεκτρικζσ χριςεισ και δευτερογενείσ δραςτθριότθτεσ, πλθν 
του τομζα των μεταφορϊν. Σ τελευταίοσ περιλαμβάνει – ςφμφωνα με το Υαράρτθμα τθσ Ζκκεςθσ – αντικατάςταςθ παλαιϊν 
φορτθγϊν δθμοςίου & ιδιωτικοφ τομζα, παλαιϊν επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα, υγραεριοκίνθςθ επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα 
και το Πετρό Κεςςαλονίκθσ. Σι δράςεισ αυτζσ δεν ςχετίηονται με τον Ειδικό Χτόχο και ςυνεπϊσ εξαιροφνται. 

 
Για τθν «περιφερειοποίθςθ» τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (κακϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμα Υεριφερειακά ιςοηφγια), 
χρθςιμοποιείται το ποςοςτό που προκφπτει από τθν ζρευνα τθσ WWF‐Helesco 2011, που ορίηει το ενεργειακό «αποτφπωμα» 
ςε επίπεδο Υεριφζρειασ (για τθν Ξεντρικι Πακεδονία 16,71%) για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Πε τθν παραδοχι ότι το μείγμα 
ενεργειακϊν πθγϊν δεν επθρεάηει τθν κατανομι ςε επίπεδο περιφζρειασ, κεωρείται ότι το ποςοςτό είναι ορκό και ςε κάκε 
περίπτωςθ πολφ κοντά ςτθν πλθκυςμιακι κατανομι ςε επίπεδο περιφζρειασ. Πε βάςθ το ποςοςτό αυτό ανάγεται θ 
κατανάλωςθ από εκνικό επίπεδο ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 

 
Από τθν ίδια Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) δίνεται το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από το ςφνολο των 
μζτρων πολιτικισ για διάρκεια εφαρμογισ μζτρων 2014‐2020+ ςτθν Ελλάδα (ανά είδοσ δραςτθριοτιτων). Πε τον τρόπο αυτό 
προκφπτει θ τιμι‐ςτόχοσ για τθν Ξεντρικι Πακεδονία, από το ςφνολο των παρεμβάςεων. 

 
Χφμφωνα με τθν Εκνικι Χτρατθγικι, θ μζςθ ετιςια εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε εκνικό επίπεδο (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ζργων που κα υλοποιθκοφν απο τα ΕΥ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014‐2020) εκτιμάται βάςει των διατάξεων τθσ Υαρ. 2 
του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ ςε: 99,3 Ktoe για τα ζτθ 2014‐15, 124,1 Ktoe για τα ζτθ 2016‐17 και 149,0 Ktoe για τα 
ζτθ 2018‐20. Ξατ' αναλογία υπολογίηεται για τθν ΥΞΠ ότι οι μειϊςεισ κα ανζλκουν ςε 14,8 Ktoe για τα ζτθ 2014 και 15, 18,5 
Ktoe για τα ζτθ 2016 και 2017 και 22,0 Ktoe για τα ζτθ 2018, 2019 και 2020. Ψόςο ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ ςτόχου, όςο και 
ςτον προςδιοριςμό του ετιςιου ρυκμοφ για τθν περίοδο 2020‐2023 δεν ςυμπεριλαμβάνονται νζα μζτρα πολιτικισ που κα 
αφοροφν το πλαίςιο τθσ 2020+ περιόδου. 

 
 

Σι τιμζσ των δεικτϊν ενδζχεται να αναπροςαρμοςτοφν ςτθν περίπτωςθ που το ΞΑΥΕ προχωριςει ςε νζουσ 
υπολογιςμοφσ πριν τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ Ζκκεςθσ (θ δυνατότθτα αυτι απορρζει από τον Ξανονιςμό). 

 
 
Υθγι ςτοιχείων: 
Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) Ωπολογιςμόσ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ 
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Ξατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε χιλιάδεσ τόνουσ ιςοδφναμου 
πετρελαίου (ΞΨΛΥ) *Kilotonnes of Oil Equivalent ) ςε ετιςια βάςθ από το ΩΥΕΞΑ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 1.204,8 ΞΨΛΥ ( 2013) και 
Θ τιμι ςτόχοσ = 1.177,3 ΞΨΛΥ ( 2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία: 
 

Πεκοδολογία :  
 
Θ κατανάλωςθ (και εξοικονόμθςθ) ενζργειασ υπολογίηεται – ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ – για όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Σ τελευταίοσ περιλαμβάνει – ςφμφωνα με το Υαράρτθμα τθσ Ζκκεςθσ 
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– αντικατάςταςθ παλαιϊν φορτθγϊν δθμοςίου & ιδιωτικοφ τομζα, παλαιϊν επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα, 
υγραεριοκίνθςθ επιβατικϊν ιδιωτικοφ τομζα και το Πετρό Κεςςαλονίκθσ. 

 
Για τθν «περιφερειοποίθςθ» τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, χρθςιμοποιείται το ποςοςτό που προκφπτει από τθν ζρευνα τθσ 
WWF‐Helesco 2011, που ορίηει το ενεργειακό «αποτφπωμα» ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ (για τθν Ξεντρικι Πακεδονία 
16,71%) για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Πε τθν παραδοχι ότι το μείγμα ενεργειακϊν πθγϊν δεν επθρεάηει τθν κατανομι ςε 
επίπεδο περιφζρειασ, κεωρείται ότι το ποςοςτό είναι ορκό και ςε κάκε περίπτωςθ πολφ κοντά ςτθν πλθκυςμιακι κατανομι ςε 
επίπεδο περιφζρειασ. Πε βάςθ το ποςοςτό αυτό ανάγεται θ κατανάλωςθ από εκνικό επίπεδο ςτο επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (εκτόσ από το Πετρό Κεςςαλονίκθσ, του οποίου το ενεργειακό αποτζλεςμα αντιςτοιχεί 100% ςτθν 
ΥΞΠ). 

 
Από τθν ίδια Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) δίνεται το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από το ςφνολο των 
μζτρων πολιτικισ για διάρκεια εφαρμογισ μζτρων 2014‐2020+ ςτθν Ελλάδα (ανά είδοσ δραςτθριοτιτων). Πε τον τρόπο αυτό 
προκφπτει θ τιμι‐ςτόχοσ για τθν Ξεντρικι Πακεδονία, από το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

 
Σ δείκτθσ λαμβάνει υπόψθ τθν υποχρζωςθ για ετιςια μείωςθ του 1% τα ζτθ 2014 και 2015, 1,25% τα ζτθ 2016 και 2017 και 
1,5% τα ζτθ 2018, 2019 και 2020, που προβλζπει θ Σδθγία 27/2012/ΕΕ, θ οποία ωςτόςο υπερκαλφπτεται (και εξαρτάται 
κφρια) από τθν βαρφτθτα του αποτελζςματοσ λειτουργίασ του μετρό Κεςςαλονίκθσ, θ οποία αναμζνεται το 2018 (ςφμφωνα 
με τθν Ζκκεςθ). Θ παραδοχι τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του μετρό αποτελεί τθν κφρια παράμετρο για τθν επίτευξθ του 
ποςοτικοφ ςτόχου του δείκτθ. 

 
Θ τιμι του δείκτθ υπολογίηεται ςε ετιςια βάςθ από το ΩΥΕΞΑ και λαμβάνει υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων  ςτον 
τομζα μεταφορϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου του Πετρό Κεςςαλονίκθσ). 

 
Σι τιμζσ των δεικτϊν ενδζχεται να αναπροςαρμοςτοφν ςτθν περίπτωςθ που το ΞΑΥΕ προχωριςει ςε νζουσ 
υπολογιςμοφσ πριν τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ Ζκκεςθσ (θ δυνατότθτα αυτι απορρζει από τον Ξανονιςμό). 
 

 
Υθγι ςτοιχείων: 
Ζκκεςθ του ΩΥΕΞΑ (του άρκρου 7 τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ) Ωπολογιςμόσ βάςει πλθκυςμιακισ βαρφτθτασ ΥΞΠ 
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Χφνολο πλθκυςμοφ οικιςμϊν που καλφπτονται από ςφγχρονα ςυςτιματα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

Σρίηεται ωσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ οικιςμϊν που καλφπτονται από ςφγχρονα ςυςτιματα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Σ 
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 56.000 (2014) απεικονίηει τον πλθκυςμό των οικιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που απζκτθςαν 
αντιπλθμμυρικι προςταςία κατά τθν Υρογραμματικι Υερίοδο2007‐2013 από το ςφνολο των παρεμβάςεων ΕΧΥΑ (ΕΥ Πακεδονίασ‐
Κράκθσ και ΕΥΥΕΦΑΑ). 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 356.000 (2023) τίκεται ολιςτικά και περιλαμβάνει όλεσ τισ παρεμβάςεισ ςυνολικά ςτθν Ξεντρικι Πακεδονίασ. 
Ωπολογίηεται με βάςθ τον προχπολογιςμό των υπό μεταφορά ζργων του ΕΥ ΠΑΚΦΑ 2007‐2013 και τον πλθκυςμό ςτον οποίο 
αντιςτοιχοφν, ςυνάγοντασ «μοναδιαίο κόςτοσ» και ςυνυπολογίηοντασ παρεμβάςεισ από το ΕΥ ΩΠΕΥΕΦΑΑ για τθν ΥΥ 2014‐2020. 
 
Χθμείωςθ: 
Θ  τιμι‐ςτόχοσ ενδζχεται να τροποποιθκεί μετά τθν τελικι ζγκριςθ του Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ Οεκανϊν 
Απορροισ Υοταμϊν των Ωδατικϊν Διαμεριςμάτων GR 09, 10 και 11 που αφοροφν ςτθ γεωγραφικι περιοχι τθσ Υεριφζρειασ 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ και τθν εκπόνθςθ του Υεριφερειακοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων. 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. ΕΟΧΨΑΨ 

2. ΩΥΕΞΑ – Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων 
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 Αρικμόσ Επιφανειακϊν Ωδατικϊν Χυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ 

Σρίηεται  ωσ ο αρικμόσ των Επιφανειακϊν Ωδατικϊν Χυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ. Σ δείκτθσ κα 
μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 54 (2013)  
Θ τιμι ςτόχοσ = 96 (2023)  
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Πεκοδολογία :  
 
Σι τιμζσ των δεικτϊν βάςθσ και ςτόχου  προκφπτουν από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν Απορροισ Υοταμϊν που αφοροφν τθν 
ΥΞΠ (GR 09 – 10 – 11) όπου περιγράφονται τα Επιφανειακά Ωδατικά Χυςτιματα τα οποία είναι ςε κατάςταςθ που απαιτείται 
αναβάκμιςθ (οικολογικι) ι δεν απαιτείται, από τα 227 που είναι ςυνολικά για τθν Ξεντρικι Πακεδονία. 
Οαμβάνουν υπ’ όψιν το ςφνολο των παρεμβάςεων ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα, που εςτιάηει ςτθ «βελτίωςθ των υδάτινων πόρων» για 
τθν φδρευςθ (πόςιμο νερό) 
Θ κάλυψθ/αναβάκμιςθ των παραπάνω υδατικϊν ςυςτθμάτων ζωσ το τζλοσ τθσ περιόδου αποτελεί δζςμευςθ ωσ προσ τισ 
επιταγζσ τθσ Σδθγίασ. 
 
Θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων του ΩΥΕΞΑ υποβάλλει (δθμοςιοποιεί) περιοδικζσ Εκκζςεισ με τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του 
Δικτφου Υαρακολοφκθςθσ. 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: 
1. ΩΥΕΞΑ – Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων 

2. Διεφκυνςθ Ωδάτων Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ‐Κράκθσ 

3. Εκνικό Δίκτυο Υαρακολοφκθςθσ Επιφανειακϊν Ωδάτων 
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Αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςε καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου και κάμπινγκ ςτθν ΥΞΠ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων ςε καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου και κάμπινγκ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ. 
Σ παρϊν δείκτθσ χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Οογικισ Υαρζμβαςθσ που ςχετίηεται με τθν υποςτιριξθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ (ανάγκθ) που κα επιφζρει διατιρθςθ των τάςεων αφξθςθσ των τουριςτικϊν 
επιςκζψεων ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ (αποτζλεςμα).  
O υπολογιςμόσ του γίνεται με κυλιόμενο μζςο όρο τριετίασ για να υπάρχει ςτακερότθτα ςτισ τιμζσ.  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι Βάςθσ =  7.831.206 (αφορά ςτα ζτθ 2010‐2012). 
Θ  μζςθ ετιςια αφξθςθ των διανυκτερεφςεων ςτθν ΥΞΠ που ζχει λθφκεί υπόψθ  για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ, 
παρουςιάηει μια ςχετικι ςτακεροποίθςθ τθν περίοδο 2008‐2012 περί τθν τιμι των 7.780.000 με μζγιςτο τισ 8.070.000 το 2011 
και ελάχιςτο τισ 7.707.000 το 2012 (υψθλότερθ μζςθ τιμι τριετίασ 7.831.206, που είναι θ τιμι βάςθσ). 
 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 7.850.000 (2023) αποτελεί εκτίμθςθ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ΕΟΧΨΑΨ και τισ τάςεισ ςτθν αφξθςθ του τουριςμοφ 
ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ.  
 
Υαραδοχζσ: 
 
Είναι προφανζσ ότι θ τιμι του δείκτθ επθρεάηεται από πολλαπλοφσ παράγοντεσ, που ενδζχεται να αφοροφν από φυςικζσ 
καταςτροφζσ ωσ τισ εξελίξεισ ςτισ εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τρίτεσ χϊρεσ που αποτελοφν ομάδεσ ςτόχου για 
τον τουριςμό τθσ ΥΞΠ.  
Χυνεπϊσ, θ χριςθ μζςου όρου τριετίασ αποςκοπεί ςτθν κατά το δυνατό μεγαλφτερθ εξομάλυνςθ των  
διακυμάνςεων που ζκτακτοι παράγοντεσ μπορεί να προκαλζςουν. 
 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΕΟΧΨΑΨ 
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Υεριοχζσ του δικτφου Natura 2000 για τισ οποίεσ διαςφαλίηεται θ χρθςτι διαχείριςθ 

Σρίηεται ωσ θ ζκταςθ ςε  εκτάρια(ha) ,  περιοχϊν του δικτφου Natura 2000 για τισ οποίεσ διαςφαλίηεται θ χρθςτι διαχείριςθ. Σ 
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι Βάςθσ =422.259,00ha (2013)    προκφπτει από επίςθμα ςτοιχεία από τα ςτοιχεία τθσ Δ/νςθσ Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ 
του ΩΥΕΞΑ και αφορά ςτισ περιοχζσ τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ που ζωσ το τζλοσ 2013 είχαν ζγκυρα και ςε ιςχφ (ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ρ.1650/86) Χχζδια Διαχείριςθσ ι/και Φορείσ Διαχείριςθσ (ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ρ.2947/97) 
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Θ τιμι ςτόχοσ =954.455,00ha(2023)  ταυτίηεται με τθν ςυνολικι ζκταςθ των περιοχϊν Natura 2000 ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία ςτθν 
οποία κα υλοποιθκοφν πράξεισ που κα ενιςχφςουν το κακεςτϊσ προςταςίασ εξαςφαλίηοντασ «χρθςτι» διαχείριςθ, ςτο πλαίςιο 
του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Βιοποικιλότθτα 2020.  
Θ τιμι‐ςτόχοσ αφορά ταυτόχρονα ΗΕΥ και ΕΗΔ χωρίσ να αφαιροφνται αλλθλοεπικαλφψεισ τουσ και είναι δυνατόν να ανακεωρθκεί 
(αυξθκεί ι μειωκεί) ςε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ των ορίων των περιοχϊν αυτϊν. 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: Διεφκυνςθ Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ ΩΥΕΞΑ 
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Πζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν με μζςθ θμεριςια τιμι ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 που καταγράφεται ςτο ςτακμό με τθ 
δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ’ ζτοσ 

Σ δείκτθσ αφορά ςτο μζγιςτο αρικμό θμερϊν, με μζςθ θμεριςια τιμι αιωροφμενων ςωματιδίων ΑΧ10 μεγαλφτερθ από 50 μg/m3 
που καταγράφεται ςτο ςτακμό με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ κατ’ ζτοσ. 
 
Ψα ΑΧ10είναι τα αιωροφμενα ςωματίδια με διάμετρο< 10μm που διαπερνοφν το αναπνευςτικό ςφςτθμα, ςυγκεντρϊνουν ρφπουσ 
και κεωροφνται εξαιρετικά καρκινογόνα. 
Αποτελοφν τον κυριότερο παράγοντα υποβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, όπου παρατθροφνται 
ςυχνζσ υπερβάςεισ των κεςμοκετθμζνων ορίων (>50 μg/m3). 
Ξατά ςυνζπεια, θ μείωςθ των θμερϊν κατά τισ οποίεσ εμφανίηονται με αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ αποτελεί τον κφριο δείκτθ 
αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 
Σ ςτακμόσ αναφοράσ που επιλζγεται για τθν ετιςια μζτρθςθ του δείκτθ είναι εκείνοσ με τθ δυςμενζςτερθ επίδοςθ (με τον 
μεγαλφτερο αρικμό θμερϊν κατ’ ζτοσ που υπερβαίνεται θ μζγιςτθ τιμι) και είναι εκείνοσ που είναι τοποκετθμζνοσ ςτο Ξορδελιό 
του Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 43 θμζρεσ(2013). Ξατά το ζτοσ 2013, θ θμεριςια μζςθ τιμι των 50 μg/m3 ξεπεράςτθκε 43 φορζσ, ςφμφωνα με τθν 
πθγι που αναφζρεται. 
Θ τιμι ςτόχοσ = 35 θμζρεσ (2023) είναι εκείνθ που κακορίηεται από τθ νομοκεςία και κεωρείται ότι κα επιτευχκεί, ωσ αποτζλεςμα 
του ςυνόλου των παρεμβάςεων, ανεξαρτιτου πθγισ χρθματοδότθςθσ 
 
Υθγι ςτοιχείων: ΩΥΕΞΑ/Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ/ Ετιςια Ζκκεςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου 
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Αρικμόσ ΧΩΨΑ ςτουσ οποίουσ το οργανικό φορτίο εκροισ των ςτραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 mg/lt 

 
Σ δείκτθσ αφορά ςτον αρικμό των ΧΩΨΑ ςτουσ οποίουσ το οργανικό φορτίο εκροισ των ςτραγγιδίων υπερβαίνει τα 30 mg/lt. 
Χτόχοσ είναι θ μείωςθ του οργανικοφ φορτίου εκροισ των ςτραγγιδίων με παρζμβαςθ εφαρμογισ εξελιγμζνθσ/καινοτόμου 
(θλεκτρολυτικισ) μεκόδου επεξεργαςίασ τουσ ςε τουλάχιςτον 1 ΧΩΨΑ.  
Θ παρζμβαςθ κα πραγματοποιθκεί ςτον ΧΩΨΑ Παυροράχθσ, με ςτόχο τθ μείωςθ του οργανικοφ φορτίου (μετροφμενο με όρουσ 
BOD (Biological Oxygen Demand) κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια και τθν αποφυγι δθμιουργίασ λυματολάςπθσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
 
Θ τιμι Βάςθσ =15 ΧΩΨΑ (2014) προζρχεται από το εγκεκριμζνο Υεριφερειακό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων και αφορά το ςφνολο 
των ΧΩΨΑ ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπό καταςκευι.  

Εφόςον ανακεωρθκεί το ΥΕΧΔΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ (ςτθ βάςθ τθσ αιρεςιμότθτασ 6.2) ενδζχεται να τροποποιθκοφν οι τιμζσ 
ςτο δείκτθ, ςτο τζλοσ του 2015 

 
   Ψιμι ςτόχοσ = 14 ( 2023)  
 
Υθγι ςτοιχείων:  
Υεριφερειακόσ Φορζασ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων Ξεντρικισ Πακεδονίασ / Εγκεκριμζνο ΥΕΧΔΑ 
 

 

T1350 

Δυναμικότθτα που προκφπτει από βελτιωμζνεσ υποδομζσ υγείασ 
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Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των κλινϊν (δυναμικότθτα)  που προκφπτει από βελτιωμζνεσ υποδομζσ υγείασ.  Σ δείκτθσ είναι ολιςτικόσ 
κακϊσ δεν προβλζπεται να γίνουν άλλεσ παρεμβάςεισ τζτοιου τφπου από άλλα χρθματοδοτικά μζςα κατά τθν Υρογραμματικι 
Υερίοδο 2014‐2020 και κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι βάςθσ =6.791,00 (2014) αφορά ςτο ςφνολο των κλινϊν ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 
Θ τιμι ςτόχοσ = 6.901,00 ( 2023) αφορά ςτο ςφνολο των κλινϊν προςκζτοντασ τισ επιπλζον κλίνεσ που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται (110 κλίνεσ) από νζεσ παρεμβάςεισ του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 2014‐2020 και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ζργα 
phasing. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Ωπουργείο Ωγείασ / 4

θ
Ωγειονομικι Υεριφζρεια 

 

 

T1365 

Υοςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων Ωγείασ και Υρόνοιασ του πλθκυςμοφ των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (λόγοσ %) κάλυψθσ μζςω δράςεων Ωγείασ και Υρόνοιασ του πλθκυςμοφ των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω 
από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ο πλθκυςμόσ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ προςδιορίηεται 
ςτουσ περίπου 450.000 πολίτεσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  5% (2014) τίκεται κατά εκτίμθςθ με βάςθ τουσ περίπου 9200 πολίτεσ (ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπουργείου 
Ωγείασ) που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του HealthSafetyNet κακϊσ και τον αρικμό των ωφελοφμενων από τα ΞΘΦΘ τθν ΥΥ 2007‐
2013 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 15% (2023)  τίκεται από τίκεται κατά εκτίμθςθ και προςδιορίηεται ωσ θ  Ψιμι ςτόχοσ του αντίςτοιχου Δείκτθ εκροισ 
Χ100)/ ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ.  
 

Δθλαδι με βάςθ τα 65.000 άτομα που κα επωφελθκοφν των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ τθσ επενδυτικισ 
προτεραιότθτασ 9iv και τον αρικμό των ατόμων κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, προκφπτει ωσ τιμι ςτόχοσ το 15%. 
 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

 

T1370 

Άτομα που βρίςκουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ατόμων που βρίςκουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ.Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 420 άτομα  προκφπτει από υπολογιςμό μζςου όρου τουσ  5 εργαηόμενουσ ςε κάκε κοινωνικι επιχείρθςθ. Ζτςι για 
τισ 84 υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ (ςτοιχεία από ΕΩΧΕΞΨ), υπολογίηονται περίπου 420 
εργαηόμενοι 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 595 άτομα τίκεται με τθν εκτίμθςθ ότι κα δθμιουργθκοφν τουλάχιςτον 35 νζεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ μζςω τθσ 
χρθματοδότθςθσ από τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 9γ και 9v, επομζνωσ με 5 εργαηόμενουσ μζςο όρο ανά επιχείρθςθ, 
προκφπτουν 175 άτομα που κα βρουν απαςχόλθςθ ςε νζεσ επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ. 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. ΕΩΞΕΞΣ  

2. Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

 

T1380 

Υοςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από υποδομζσ εκπαίδευςθσ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από υποδομζσ εκπαίδευςθσ. 
Σ δείκτθσ αναφζρεται ςτο ποςοςτό υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Χχολικϊν και Εκπαιδευτικϊν Ωποδομϊν. 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 90% 
Θ τιμι ςτόχοσ = 100%  
 
Πεκοδολογία 
 
Θ τιμι βάςθσ εκτιμάται ςφμφωνα με τισ καταγραφζσ των ετιςιων απογραφϊν των Δ/ςεων και Γραφείων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Από τισ τιμζσ αυτζσ, που αφοροφν το ςφνολο των μακθτϊν αφαιρείται το 50% του πλθκυςμοφ που 
καταγράφεται ςε ςχολεία διπλισ βάρδιασ (δεδομζνου πωσ οι μιςοί μακθτζσ κα αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε ςχολεία μονισ βάρδιασ). 
Ζτςι προκφπτει θ τιμι βάςθσ. τόχοσ είναι να καλυφκεί το ςφνολο του πλθκυςμοφ (των μακθτϊν τθσ ΠΚΜ) από υποδομζσ 
εκπαίδευςθσ ζωσ το τζλοσ 2023. 
 
 
Υθγι ςτοιχείων: 

1. ΩΥ. Υαιδείασ και Δια Βίου Πάκθςθσ. κακϊσ και ςτοιχεία που παρζχουν οι δικαιοφχοι 

 

 

T1382 

Αρικμόσ νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ τουσ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ νζων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  125 επιχειριςεισ ( 2013) βαςίςτθκε ςτθ μελζτθ των Υρογραμμάτων Επιχοριγθςθσ του ΣΑΕΔ με τίτλο «Θ 
Επιχειρθματικότθτα από ανζργουσ ςτθν Ελλάδα» θ οποία πραγματοποιικθκε ςε τθ ςυνεργαςία του École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne και του ΣΑΕΔ. Θ μελζτθ αφοροφςε πζντε προγράμματα επιχειρθματικότθτασ για Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ 
(ΡΕΕ). Από τθν ζρευνα που ζγινε μζςω ερωτθματολογίου, περίπου το 85% των ωφελοφμενων απάντθςαν ότι είχαν ενεργι τθν 
επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Σι ωφελοφμενοι των τριϊν εκ των πζντε προγραμμάτων είχαν 
ιδθ ςυμπλθρϊςει 2‐3 ζτθ λειτουργίασ κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ενϊ οι ωφελοφμενοι των δφο προγραμμάτων διζνυαν το 
πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ. Εφαρμόηοντασ το παραπάνω ποςοςτό ςτθ τιμι‐ςτόχο του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν, προκφπτει ωσ τιμισ 
βάςθσ ο αρικμόσ των 125 επιχειριςεων. 
 

Θ τιμι ςτόχοσ = 132 επιχειριςεισ (2023) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι το υψθλό ποςοςτό των νζων επιχειριςεων που 
υποςτθρίηονται χρθματοδοτικά και ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, κα διατθρθκεί και 
υπάρχει και πικανότθτα αφξθςθσ λόγω τθσ μικρισ βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ που παρατθρείται το τελευταίο 
διάςτθμα ςε ςχζςθ με τα ζτθ 2010‐2012 κατά το οποία θ οικονομικι κρίςθ ιταν ςε πλιρθ εξζλιξθ. 
 Ζτςι, με τθν παραδοχι αυτι, εκτιμάται ότι τουλάχιςτον 132 νζεσ επιχειριςεισ (το 88% τθσ τιμισ‐ςτόχου του δείκτθ εκροισ) οι 
οποίεσ κα υποςτθριχκοφν μζςω τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ 8iii, κα ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ζνα ζτοσ μετά τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ τουσ 

 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

2. ΣΑΕΔ 

 

 

T1383 

Αρικμόσ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων των οποίων εργαηόμενοι ζλαβαν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ι/και δεξιοτιτων 

Σρίηεται  ωσ ο αρικμόσ υποςτιριξθσ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που ςυνεχίηουν να 
εφαρμόηουν δράςεισ προςαρμογισ ςε τομείσ υψθλοφ Υεριφερειακοφ ενδιαφζροντοσ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ. 

Θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ αφορά ςε δράςεισ υποςτιριξθσ υφιςτάμενων επιχειριςεων. 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 1954 επιχειριςεισ (2014) προκφπτει από τα ςτοιχεία (από ΕΩΧΕΞΨ) των προγραμμάτων διαρκρωτικισ προςαρμογισ 
που υλοποιικθκαν ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ τθν περίοδο 2007‐2013, που δείχνουν ότι 1954 επιχειριςεισ 
εντάχκθκαν ςε ςχετικι δράςθ. 

 
Θ τιμι ςτόχοσ = 2.123 επιχειριςεισ (2023) προκφπτει με τθν παραδοχι ότι το 75% των επιχειριςεων που προβλζπεται να 
υποςτθριχκοφν κα ςυνεχίςουν να προςαρμόηονται ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον που διαμορφϊνεται από τθν Υεριφερειακι 
Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ RIS3. Επομζνωσ, εφαρμόηοντασ το ποςοςτό αυτό ςτον αντίςτοιχο δείκτθ εκροισ (225*0,75) 
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προκφπτει ζνασ αρικμόσ περίπου 169 επιχειριςεων, ο οποίοσ προςτικζμενοσ ςτθ τιμι βάςθσ, μασ δίνει τθν τιμι‐ςτόχο των 
2.123 επιχειριςεων που ςυνολικά μζχρι το 2023 κα ζχουν προχωριςει ςε δράςεισ διαρκρωτικισ προςαρμογισ.  
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφορικό Χφςτθμα  
 

 

T1384 

Πειονεκτοφντα άτομα που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που αφοφ  ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, αποκτοφν 
εξειδίκευςθ ϊςτε να  κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν λιξθ 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα αυτό. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 8.250 (2014) υπολογίςτθκε με βάςθ  
α) ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ ωφελοφμενεσ των Ψοπικϊν Δράςεων για Ευάλωτεσ Σμάδεσ (ΨΣΥΕΞΣ) τθσ ΕΩΧΕΞΨ βάςει on‐going 
αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ (ςε δείγμα 50% των ςυνολικϊν ςχεδίων για ΨΣΥΕΞΣ),  
β) ςτατιςτικά ςτοιχεία (τθσ ΕΕΨΑΑ) για τουσ ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ 
Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2012‐2013, 2013‐2014, 2014‐2015,  
γ) ςτοιχεία τθσ ζρευνασ πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on‐going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ 
και Επαγγελματικισ Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2011‐2012 και 2012‐2013. 
 
Χυγκεκριμζνα: 
 
α) από τα ςτοιχεία για τισ ΨΣΥΕΞΣ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ, προκφπτει ότι το 6,3% ωφελουμζνων προωκικθκε 
ςτθν απαςχόλθςθ. 
 
β) από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» για το ςχολικό ζτοσ 
2014‐2015, προκφπτει ότι ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ 17.048 γυναίκεσ ωφελικθκαν εκ των οποίων περίπου 10.000 
(το 58,6%) με ειςόδθμα κάτω από 12.000 € και περίπου 6460 (το 37,9%) χωρίσ εργαςία (άνεργεσ). 
 
γ) Θ ζρευνα πεδίου ςτο πλαίςιο τθσ on‐going αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ» για τα ςχολικά ζτθ 2011‐2012 και 2012‐2013, ζδειξε ότι κατά μζςο όρο για τισ άνεργεσ γυναίκεσ που 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, προζκυψε ποςοςτό απαςχόλθςθσ 17% λόγω αυτισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δράςθ. 
 
Χε απόλυτα νοφμερα, ακροίηοντασ τουσ ωφελοφμενουσ των ΨΣΥΕΞΣ (690 άτομα) και του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ 
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (ςχολικό ζτοσ 2014‐2015) προκφπτουν 17.738 ωφελοφμενοι. 
 
Από τουσ 690 ωφελοφμενουσ των ΨΣΥΕΞΣ, 44 προωκικθκαν ςτθν απαςχόλθςθ (ποςοςτό 6,3%) Από τισ 17.048 γυναίκεσ, 

περίπου 10.588 ζχουν κάποιου είδουσ εργαςία.  
 
Εφαρμόηοντασ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ 17% ςτον αρικμό των 6460 άνεργων γυναικϊν που ωφελοφνται από το πρόγραμμα 
«Εναρμόνιςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (ςχολικό ζτοσ 2014‐2015), προκφπτει ότι περίπου 1.100 γυναίκεσ κα 
βρουν απαςχόλθςθ.  
 
Ακροίηοντασ τα παραπάνω τρία νοφμερα (44 + 10.588 + 1.100) προκφπτει ότι περίπου 11.732 ωφελοφμενοι από τουσ ςυνολικά 
17.738 ζχουν ι προωκοφνται ςε απαςχόλθςθ, δθλαδι ποςοςτό 66%.  
 
Εφαρμόηοντασ το ποςοςτό 66% ςτθν τιμι ςτόχο του αντίςτοιχου δείκτθ εκροϊν (12.500) προκφπτει ότι 8250 άτομα είναι θ τιμι 
βάςθσ. 
 
Θ τιμι ςτόχοσ =8.750 (2023) τίκεται με βάςθ τθν  παραδοχι ότι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ δράςεισ τθσ επενδυτικισ 
προτεραιότθτασ 9i, οι οποίοι ζχουν υπολογιςτεί ςε 12.500, το 70% αυτϊν, δθλαδι 8.750 άτομα κα ζχουν διατθριςει τθν εργαςία 
τουσ, ι κα ζχουν αποκτιςει εργαςία ενϊ δεν είχαν, ι κα ζχουν μπει ςε μια διαδικαςία εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ εντόσ ζξι μθνϊν 
από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, όντασ ωφελοφμενοι από κάποια δράςθ κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ, mentoring, 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν κ.α 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

 

T1385 

Αρικμόσ νζων ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα που βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτα 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των νζων ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα που βελτιϊνουν τθν 
απαςχολθςιμότθτα. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  7 (2014)  αντιςτοιχεί ςτισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ μζςω τθσ προςζγγιςθσ LEADER του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 14 (2023) υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι όλεσ οι ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν 
(1 ανά Υεριφερειακι Ενότθτα) κα αξιοποιοφν το τοπικό δυναμικό βελτιϊνοντασ τθν απαςχολθςιμότθτα ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ 

 
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
 

 

T1386 

Άτομα περικωριοποιθμζνων ομάδων/κοινοτιτων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ που παρζχονται μζςω one 
stop shops και Ξζντρων Ξοινοτιτων 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων περικωριοποιθμζνων ομάδων/κοινοτιτων που ωφελοφνται από υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ 
που παρζχονται μζςω one stop shops και Ξζντρων Ξοινοτιτων. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Τπολογιςμόσ Σιμισ Βάςθσ και τόχου: 
Θ τιμι βάςθσ = 240 (2014) αντιςτοιχεί ςτουσ 240 ωφελοφμενουσ των τριϊν κζντρων ςτιριξθσ ρομά και ευπακϊν ομάδων που ζχουν 
υλοποιθκεί ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2007-2013 
 
Θ τιμι ςτόχοσ =  1400 (2023) υπολογίςτθκε με τθν παραδοχι ότι από τα 7000 άτομα του δείκτθ εκροισ που ζχει τεκεί ςτο πλαίςιο 
τθσ επενδυτικι προτεραιότθτασ 9ii, τουλάχιςτον το 20% κα επωφελθκεί των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται μζςω των κζντρων 
κοινότθτασ/one stop shops. 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

 

T1387 

Υοςοςτό κάλυψθσ του πλθκυςμοφ των ατόμων με αναπθρία (ΑΠΕΑ) που λαμβάνει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για βελτίωςθ τθσ 
κακθμερινισ διαβίωςθσ και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό (%) κάλυψθσ του πλθκυςμοφ των ατόμων με αναπθρία (ΑΠΕΑ) που λαμβάνει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για 
βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ.  
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 4,5 %(2014)  προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία:  
 

1. περίπου 380 ωφελοφμενοι από τα Ξζντρα Διθμζρευςθσ Ατόμων με Αναπθρία και περίπου 480 ωφελοφμενοι από Ξζντρα 

Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν με Αναπθρία.  

 
2. Από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι Διμοι τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ςτα ερωτθματολόγια «Χχεδιαςμοφ 

Υαρεμβάςεων Ξοινωνικισ Ζνταξθσ και Ξαταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ» προκφπτει ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ περίπου 

19.000 ΑΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια  

 
Σ λόγοσ των παραπάνω δφο μεγεκϊν (860/19000) μασ δίνει ωσ τιμι βάςθσ ποςοςτό κάλυψθσ 4,5 % 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 9,7% (2023) τίκεται ακροίηοντασ ςτουσ ωφελοφμενουσ (860) τθσ τιμισ βάςθσ τουσ 1000 επιπλζον που ζχουν τεκεί 
ωσ τιμι ςτόχοσ ςτον δείκτθ εκροϊν και διαιρϊντασ το άκροιςμα με το ςυνολικό αρικμό των ΑΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ.  
Δθλαδι, 1860/19000 = 9,7 % ποςοςτό κάλυψθσ το οποίο κεωρείται ότι κα επιτευχκεί το 2023 
 
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

T1388 

Ξοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των Ξοινωνικϊν επιχειριςεων που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Σ 
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 84 (2014) αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων Ξοινωνικισ Σικονομίασ ςτθν Υεριφζρεια 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (Χτοιχεία από ΕΩΧΕΞΨ) 

 
Θ τιμι ςτόχοσ = 114 (2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι από τισ 40 επιχειριςεισ που κα υποςτθριχκοφν, τουλάχιςτον 
οι 30 κα είναι νζεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κεωρείται ότι κα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ζνα ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ 
παρζμβαςθσ 

 
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 

T1390 

Υοςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΨΥΑ επί πλθρωμϊν ΕΨΥΑ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου 

Ορίηεται ωσ το ποςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΣΠΑ επί πλθρωμϊν ΕΣΠΑ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου. 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠ, ςφμφωνα με τα οποία οι δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ που προζκυψαν από μθ επάρκεια 
δικαιοφχων ανιλκε ςτο 1,26% (ζωσ το ζτοσ 2014) τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. Εκτιμάται ότι ςτθ προγραμματικι 
περίοδο 2014-2020, το ποςοςτό αυτό κα μειωκεί ςτο 1%, ζωσ το 2023. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα. 

 

T1391 

Υοςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΞΨ επί πλθρωμϊν ΕΞΨ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου 

Ορίηεται ωσ το ποςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ΕΚΣ επί πλθρωμϊν ΕΚΣ που προκφπτουν από μθ επάρκεια δικαιοφχου. 
Θ τιμι βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠ, ςφμφωνα με τα οποία οι δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ που προζκυψαν από μθ επάρκεια 
δικαιοφχων ανιλκε ςτο 4,66% (ζωσ το ζτοσ 2014) τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. Εκτιμάται ότι ςτθ προγραμματικι 
περίοδο 2014-2020, το ποςοςτό αυτό κα μειωκεί ςτο 3%, ζωσ το 2023. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα. 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  

T1201 

Αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν. Χτον δείκτθ ςυνειςφζρουν οι παρεμβάςεισ τθσ 
Επ.Υροτ. 2γ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ 
 
Ωπολογιςμόσ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 7δθμόςιεσ Ψθφιακζσ Ωπθρεςίεσ (2023) επελζγθ λαμβάνονται ωσ ενδεικτικό μοναδιαίο κόςτοσ τα 720.000 € / 
παρζμβαςθ. Ψο κόςτοσ αυτό κρίνεται λογικό και ρεαλιςτικό αφοφ αφορά τθν αναβάκμιςθ μεγάλων εφαρμογϊν τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ ι ψθφιοποίθςθσ περιεχομζνου ευρείασ κλίμακασ. 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. Δικαιοφχοι 

2. Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ  

 

T1203 

Επιχειριςεισ που ενιςχφκθκαν για να υιοκετιςουν καινοτομίεσ υποςτθριηόμενεσ από ΨΥΕ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των επιχειριςεων  που ενιςχφκθκαν για να υιοκετιςουν καινοτομίεσ υποςτθριηόμενεσ από ΨΥΕ. 
Χτον δείκτθ ςυνειςφζρουν οι παρεμβάςεισ του ΕΧ 2β2 και ςυγκεκριμζνα το πεδίο παρζμβαςθσ 82 – «Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ ΨΥΕ 
για τισ ΠΠΕ (ςυμπεριλαμβανομζνου του θλεκτρονικοφ εμπορίου, τθσ θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ και διεργαςιϊν 
δικτφωςθσ επιχειριςεων), ηωντανά εργαςτιρια, επιχειρθματίεσ ςτο διαδίκτυο και υπό ςφςταςθ ΨΥΕ επιχειριςεισ) Σ δείκτθσ κα 
μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ των 26 επιχειριςεων (2023) προκφπτει λαμβάνοντασ ωσ ενδεικτικό μοναδιαίο κόςτοσ τα 75.000 €. / επιχείρθςθ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ 
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T1223 

Δυναμικότθτα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ΧΩΨΑ με καινοτόμεσ μεκόδουσ 

 
Σρίηεται ωσ θ δυναμικότθτα επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ΧΩΨΑ με καινοτόμεσ μεκόδουσ. Θ παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα 
γίνεται υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ των ζργων, όπωσ κα αποτυπϊνεται ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα. Θ 
δζςμευςθ του δικαιοφχου για τθν παρακολοφκθςθ του δείκτθ κα γίνεται από τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πράξθσ.Σ δείκτθσ κα 
μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 150,00 m3/θμζρα(2023) τίκεται ϊςτε τα φορτία ςτθν ζξοδο των ςτραγγιδίων του ΧΩΨΑ, να είναι κάτω από τα όρια 
που ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Χφμφωνα με ςτοιχεία του ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, θ δυναμικότθτα εκροισ ςτραγγιδίων ςτο ΧΩΨΑ Παυροράχθσ ανζρχεται 
ςιμερα ςτα 500 m3/θμζρα περίπου.  
Από αυτά, τα 350 m3/θμζρα υφίςτανται επεξεργαςία με ςφςτθμα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ.  
Χτόχοσ είναι θ επεξεργαςία τθσ υπολειπόμενθσ δυναμικότθτασ με καινοτόμο ςφςτθμα θλεκτρολυτικισ τεχνολογίασ, ϊςτε τα φορτία 
ςτθν ζξοδο των ςτραγγιδίων του ΧΩΨΑ να είναι κάτω από τα όρια που ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία 
 
Υθγζσ ςτοιχείων: 

1. ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ  

2. Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 

 

T1250 

Ρζο δίκτυο παροχισ φυςικοφ αερίου 

Σρίηεται ωσ τα καταςκευαηόμενα  χιλιόμετρα νζου δικτφου παροχισ φυςικοφ αερίου. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 300 χλμ. (2023) βαςίςτθκε ςτθν απόφαςθ τθσ ΕΕ Stateaid SA 31225(2011/N) για ζγκριςθ κρατικισ ενίςχυςθσ για 
τθν ανάπτυξθ νζου δικτφου.  
Χτθν απόφαςθ αυτι περιγράφεται το μζτρο και τα χαρακτθριςτικά των επενδυτικϊν ζργων που ςχετίηονται με αυτό. Τςον αφορά 
ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία, προβλζπεται ότι κα καταςκευαςτοφν 20,8 χλμ δικτφου διανομισ μεςαίασ πίεςθσ και 325,7 χλμ δικτφου 
διανομισ χαμθλισ πίεςθσ. 
 Ζτςι, επιλζχκθκε ωσ τιμι‐ςτόχοσ τα 300 χλμ νζου δικτφου, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό κάλυψθσ 86% των αναφερκζντων 
ςτθν απόφαςθ κρατικισ ενίςχυςθσ. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 

 

T1260 

Αρικμόσ εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με δθμιουργία επιχειριςεων 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με δθμιουργία επιχειριςεων. Σ δείκτθσ κα μετράται 
ςε ετιςια βάςθ. 
 
Σι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα υποςτθρίξουν τθ ςτόχευςθ τθσ 
περιφερειακισ ςτρατθγικισ RIS3 για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ με γνϊμονα τθ διατιρθςθ και ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου 
κεφαλαίου τθσ Υεριφζρειασ που διακζτει ι μπορεί να αναπτφξει καινοτομικά χαρακτθριςτικά, ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ 
πυλϊνα «Ενδυνάμωςθ ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν κατεφκυνςθ τθσ καινοτομίασ – γνϊςθσ βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ». 
 
Ωπολογιςμόσ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 150 (2023) εγκρίςεισ επιχειρθματικϊν  ςχεδίων  υπολογίςτθκε με τισ εξισ παραδοχζσ:  
α) ότι τουλάχιςτον τα 5 Π € τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ κα αφοροφν ςτθ δθμιουργία νζασ επιχειρθματικότθτασ  
β) ότι κατά μζςο όρο το αντίςτοιχο επιχειρθματικό ςχζδιο κα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό περίπου 60.000 €. 
 
 Πε τθν παραδοχι ότι θ επιδότθςθ κα κυμανκεί ςτο 50%, τότε αντιςτοιχοφν περίπου 30.000 € Δθμόςια Δαπάνθ ανά 
επιχειρθματικό ςχζδιο. Επομζνωσ, υπολογίηεται ότι τουλάχιςτον 150 επιχειρθματικά ςχζδια που ςχετίηονται με δθμιουργία 
επιχειριςεων κα εγκρικοφν. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 
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T1263 

Αρικμόσ εγκεκριμζνων ζργων που αφοροφν ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ εγκεκριμζνων ζργων που αφοροφν ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα. Σ 
δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 7 (2023) ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ προκφπτει από τθν παραδοχι ότι κα υλοποιθκεί κατά μζςο όρο 
τουλάχιςτον μία ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ ανά Υεριφερειακι Ενότθτα ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 

 

 

T1268 

Άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία) και άτομα που πλιττονται από τθ φτϊχεια 

 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία) και ατόμων που 
πλιττονται από τθ φτϊχεια που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα  ειδικισ υποςτιριξθσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 12.500 ωφελοφμενοι (2023) προκφπτει: 
α) από τα διακζςιμα ςτοιχεία για δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί (όπωσ αυτι τθσ «εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ 
ηωισ» και οι «τοπικζσ δράςεισ για ευάλωτεσ ομάδεσ» ) τθν ΥΥ 2007‐2013,  και  
β) τθν παραδοχι ότι κατά μζςο όρο ςτισ δράςεισ τθσ παροφςασ επενδυτικισ προτεραιότθτασ αναλογοφν περίπου  
3200 € ανά τελικό ωφελοφμενο. 
Επομζνωσ υπολογίηεται ότι το ςφνολο των ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων τα οποία μπορεί να είναι άτομα ευπακϊν (ευάλωτων και 
ειδικϊν) ομάδων κακϊσ και άτομα που πλιττονται από τθ φτϊχεια κα είναι περίπου 12500, το οποίο τίκεται ωσ τιμι‐ςτόχοσ για το 
2023 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 

 

T1269 

Πειονεκτοφντα άτομα που επωφελοφνται των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που επωφελοφνται των δράςεων Ωγείασ και Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σ δείκτθσ 
κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ  Χτόχου: 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 65.000 ωφελοφμενοι (2023) υπολογίηεται ωσ εξισ:  
 
α) Για τον τομζα τθσ Ωγείασ, με βάςθ τα χριματα που προβλζπεται να διατεκοφν από τθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ για 

δράςεισ του Health Safety Net (περίπου30 Π €) και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι 

δράςεων Αγωγισ Υροαγωγισ Ωγείασ (ςφμφωνα με τα ολοκλθρωμζνα ζργα ςτθν προγραμματικι περίοδο 2007‐2013) που 

υπολογίηεται (από το Ωπουργείο Ωγείασ) ςε περίπου 350 € το άτομο.  

Επίςθσ, ςε 350 € το άτομο υπολογίηεται (από το Ωπουργείο Ωγείασ) το κόςτοσ που προκφπτει από τθν υφιςτάμενθ εφαρμογι του 

health voucher. 

 Ζτςι προκφπτουν περίπου 85.000 ςυμμετζχοντεσ.  

Ξάνοντασ τθν παραδοχι ότι ζνα ποςοςτό περίπου 50% των ςυμμετεχόντων ςε παρεμβατικά προγράμματα αγωγισ‐προαγωγισ 

Ωγείασ κα ςυμμετζχει και ςτισ δράςεισ τφπου health voucher προκφπτει ςυνολικό νοφμερο μοναδικϊν ςυμμετεχόντων κοντά ςτισ 

60.000. 

β) για τον τομζα τθσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, με βάςθ τθν παραδοχι ότι περίπου 3.000 κα είναι οι ωφελοφμενοι από τισ "δομζσ 

φτϊχειασ", περίπου 500 οι ωφελοφμενοι των ΞΘΦΘ και περίπου 4.500 οι δυνθτικοί ωφελοφμενοι (ςφμφωνα με πρόβλεψθ του 

Ωπουργείου Εςωτερικϊν) από τθ διαπολιτιςμικι μεςολάβθςθ ςτα Ροςοκομεία 

 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / Ψελικοί δικαιοφχοι 
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T1395 

Δικαιοφχοι πράξεων ΕΨΥΑ που υποςτθρίηονται 

Ορίηεται ωσ ο αρικμόσ των δικαιοφχων πράξεων ΕΣΠΑ που υποςτθρίηονται από ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ ι/και δράςεισ 
δθμοςιότθτασ & πλθροφόρθςθσ. 
 
Θ τιμι ςτόχοσ (100 δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται ζωσ το 2023) προκφπτει από ςτοιχεία ΟΠ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ δράςεων 
τεχνικισ βοικειασ κατά τθν περίοδο 2007-2013 και από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & δθμοςιότθτασ που 
αφοροφςαν ςτθν υποςτιριξθ δικαιοφχων. 
 
Υθγι ςτοιχείων: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ 

 

T1396 

Δικαιοφχοι πράξεων ΕΞΨ που υποςτθρίηονται 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των δικαιοφχων πράξεων ΕΞΨ που υποςτθρίηονται από ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ ι/και δράςεισ 
δθμοςιότθτασ & πλθροφόρθςθσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ (20 δικαιοφχοι που υποςτθρίηονται ζωσ το 2023) προκφπτει από ςτοιχεία ΣΥΧ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ δράςεων 
τεχνικισ βοικειασ ΕΞΨ κατά τθν περίοδο 2000-2006 και από τθν εμπειρία υλοποίθςθσ ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ & δθμοςιότθτασ 
που αφοροφςαν ςτθν υποςτιριξθ δικαιοφχων. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ: Χτοιχεία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ / ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ 
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Τ1012 
Δαπάνεσ Ε&Α επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΡ 

Σριςμόσ :  Σρίηεται ωσ οι Δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΥ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  0,16% ( 2011) προκφπτει από τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ και τθσ Eurostat 
Θ τιμι Χτόχοσ = 0,20% ( 2023)  τίκεται από τθ ςτοχοκεςία τθσ ΓΓΕΨ όπωσ κοινοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : 
1. Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ  

2. Eurostat 

 

 

T2001 
Επιςτθμονικό προςωπικό που απαςχολείται ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ) 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των ατόμων που απαςχολοφνται ωσ επιςτθμονικό προςωπικό ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ, Ψεχνολογικισ 
Ανάπτυξθσ και Ξαινοτομίασ (ΕΨΑΞ). Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  118  άτομα (2014) αφορά ςε  108 άτομα τα οποία  είναι επιςτθμονικό προςωπικό δθμόςιων φορζων και 10 άτομα 
που ςτελεχϊνουν  ιδιωτικοφσ φορείσ. Ψα ςτοιχεία  προκφπτουν από πρωτογενι ζρευνα κατά τθ ςφνταξθ του ςχεδίου ςτρατθγικισ 
ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3)  με επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.  
 
Θ τιμι ςτόχοσ =   185 άτομα  (2023) αφορά ςε  155 άτομα τα οποία αναμζνεται να είναι επιςτθμονικό προςωπικό δθμόςιων 
φορζων και 30 άτομα που κα ςτελεχϊνουν  ιδιωτικοφσ φορείσ. Θ τιμι ςτόχου εκτιμάται από το ςφνολο των ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, HORIZON, ...)  
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Ερευνθτικοί Φορείσ Υεριφζρειασ 

Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ (πρόκειται για τθ μελλοντικι δομι που προβλζπεται να δθμιουργθκεί 
μζςω τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 3.1 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020)  

 

T2002 
Ροςοςτό επενδφςεων των επιχειριςεων ςε Ζρευνα,Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) 
Σρίηεται ωσ   το ποςό  των επενδφςεων των επιχειριςεων ςε Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία (ΕΨΑΞ). Σ δείκτθσ κα 
μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 2.850.000 €  (2013) προκφπτει από το ςχζδιο ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) ςε επεξεργαςία τθσ 
ΕΔΑ/ΥΔΠ. Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τισ 10 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ που ζχουν επιςτθμονικό ερευνθτικό 
προςωπικό. 
Θ τιμι ςτόχοσ =   15.000.000€  (2023) εκτιμάται από το ςφνολο των ερευνθτικϊν δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων 
προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, HORIZON, ...) (ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020=10 εκ. €, άλλα προγράμματα ~5 εκ. 
€) 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Ερευνθτικοί Φορείσ Υεριφζρειασ 
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ (πρόκειται για τθ μελλοντικι δομι που προβλζπεται να δθμιουργθκεί μζςω τθσ 
Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 3.1 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020) 

ΕΟΧΨΑΨ 

 

T2003 
Αρικμόσ χρθςτϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν των δθμόςιων υπθρεςιϊν 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των χρθςτϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν των δθμόςιων υπθρεςιϊν. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  80.000   (2013) προκφπτει από επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ Digital Local Agenta 
(DLA) που είχε αναπτφξει το Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ.  
Θ Eurostat ζχει ςτοιχεία  (2013) για τουσ εξισ δείκτεσ ςε επίπεδο χϊρασ: 
• Individuals using the Internet for interacting with public authorities 
• Obtaining information from public authorities web sites (last 12 months) 
• Sending filled forms (last 12 months) 
• Interaction with public authorities (last 12 months) 
 
Εξετάηεται θ δυνατότθτα θ δυνατότθτα διάκεςθσ ςτοιχείων αντίςτοιχων ςε περιφερειακό επίπεδο προκειμζνου να δθμιουργθκεί ο 
αντίςτοιχοσ βζλτιςτοσ (από πλευράσ καταλλθλότθτασ) δείκτθσ αποτελζςματοσ. 
Χρονικό Διάςτθμα Σλοκλιρωςθσ: 30/04/2015 
Θ τιμι ςτόχοσ =  120.000  (2023) τίκεται από επεξεργαςία τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Eurostat 

Υεριφερειακι Ψθφιακι Ατηζντα (Digital Local Agenta)  

 

T2004 

Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτουσ τομείσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 
Σρίηεται ωσ  το ποςό (ςε €) που αφορά ςε επενδφςεισ επιχειριςεων ςτουσ τομείσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 43.500.000 €(2013) προζρχεται από τα ςτοιχεία επενδφςεων του Αναπτυξιακοφ Ρόμου, των ενιςχφςεων για τισ 
ΠΠΕ (ΕΥΑΡ ΛΛ) και του προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθν τρζχουςα περίοδο 2007-2013 με κατανομι ςτουσ τομείσ τθσ 
ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3)  ςε ςυνζχεια επεξεργαςίασ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ 
 
Θ τιμι ςτόχοσ =110.000.000 € (2023) εκτιμάται από το ςφνολο των επενδφςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των άλλων 
προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν ςτθν ΥΔΠ (ΕΥΑΡΕΞ, Αναπτυξιακόσ Ρόμοσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) (ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020=40 
εκ. €, άλλα προγράμματα ~70 εκ. € 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ 

ΕΟΧΨΑΨ 

 

T2005 

Εξαγωγζσ των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ 
Σρίηεται ωσ  το ποςό (ςε €) που αφορά ςε εξαγωγζσ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ. 
 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 450.000.000€ (2012) προζρχεται από τα ςτοιχεία του ΧΕΒΕ για το ζτοσ 2012 (70% κλάδοσ γοφνασ και 30% άλλοι 
κλάδοι) 
Θ τιμι ςτόχοσ =  650.000.000€  (2023) εκτιμάται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΧΕΒΕ με τθν παραδοχι ότι αναμζνεται αφξθςθ ςτισ 
εξαγωγζσ ςτθ γοφνα τθσ τάξθσ του 10% και αφξθςθ 15% ςτουσ άλλουσ κλάδουσ. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Υεριφερειακι Δομι Επιχειρθματικότθτασ 
ΕΟΧΨΑΨ 
Χφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΧΕΒΕ)  

 

T2006 

Ροςοςτό ςυμμετοχισ δθμόςιων υποδομϊν ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ Ρεριφζρειασ 
Σρίηεται ωσ   το ποςοςτό ( % MWh/ζτοσ) ςυμμετοχισ δθμόςιων υποδομϊν ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ Υεριφζρειασ 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  7,8 % MWh/ζτοσ (2009) υπολογίηεται ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ για το 2009, όπωσ φαίνεται 
και ςτον παρακάτω πίνακα.  
 
Υίνακασ Πεκοδολογίασ Ωπολογιςμοφ τιμισ δείκτθ Ψ2006                                  (Υθγι: ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ) 

 
 
Θ τιμι ςτόχοσ =  7,0 % MWh/ζτοσ (2023) προκφπτει από τθ ςυνολικι μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των δθμόςιων υποδομϊν 
(MWh/ζτοσ) από τισ δράςεισ του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 (δείκτθσ εκροϊν CO32) και τθν εκτίμθςθ τθσ μείωςθσ από τισ δράςεισ των 
άλλων προγραμμάτων. 
 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΩΥΕΞΑ 
ΞΑΥΕ 
Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ( ΕΞΕΨΑ)  
Λνςτιτοφτο Χθμικϊν Διεργαςιϊν και Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ)  

 

 

T2007 

Ροςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΣ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςε εκνικό επίπεδο 
Σρίηεται ωσ  το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςε εκνικό επίπεδο 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 83 % (2012) προκφπτει από τα ςτοιχεία του ΕΞΕΨΑ/ΛΔΕΥ. Ψο ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ τθσ περιφζρειασ ςτισ 
εκπομπζσ CO2 (tn CO2) ανζρχεται ςε 83% το ζτοσ 2012 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 82,5%  (2023) τίκεται ωσ ςτόχοσ με τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ δράςθσ δζςμευςθσ και αξιοποίθςθσ του 
διοξειδίου του άνκρακα από τον ΑΘΧ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν οποία  προβλζπεται μείωςθ των 
εκπομπϊν CO2 κατά 5.000 tn CO2, ποςότθτα που κα μειϊςει το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΘΧ ςτο 82,5%.   
 
Χθμαντικότερα αποτελζςματα και μεγαλφτερθσ κλίμακασ κα επζλκουν από τθ μελλοντικι επζκταςθ τθσ δράςθσ και τθ δζςμευςθ 
μεγαλφτερων ποςοτιτων CO2 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  

1. ΩΥΕΞΑ 

2. ΞΑΥΕ 

3. Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ( ΕΞΕΨΑ)  

4. Λνςτιτοφτο Χθμικϊν Διεργαςιϊν και Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ)  

 

 

2009 % 2023 %

Σικιακι χριςθ 

Domestic use
410.438 42,1%

Εμπορικι χριςθ 

Commercial use
270.744 27,8%

Βιομθχανικι χριςθ

Industrial use
112.759 11,6%

Γεωργικι χριςθ 

Agricultural use
79.196 8,1%

Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ αρχζσ 

Public and municipal authorities
75.733 7,8% 68.000 7,0%

Φωτιςμόσ οδϊν 

Street l ighting
26.334 2,7%

Χφνολο 

Total
975.203 100,0% 975.203 100,0%

Ψομζασ 

Ξατανάλωςθ Ενζργειασ 

(MWh/ζτοσ)

Ξατανάλωςθ Ενζργειασ 

(MWh/ζτοσ)
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T2008 

Ροςοςτό κάλυψθσ περιοχϊν με αντιπλθμμυρικι προςταςία  
Σρίηεται ωσ  το ποςοςτό (%) κάλυψθσ περιοχϊν με αντιπλθμμυρικι προςταςία 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 80%(2014) προκφπτει από υπολογιςμό των περιοχϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν αντιπλθμμυρικά ζργα προςταςίασ 
ςφμφωνα με το «ςχζδιο διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμυρϊν τθσ Υεριφζρειασ» 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 90% (2023) τίκεται από τον υπολογιςμό των περιοχϊν  που κα καλυφκεί με αντιπλθμμυρικά ζργα τόςο από το 
ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020, όςο και από παρεμβάςεισ άλλων προγραμμάτων. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ  

Υεριβαλλοντικοί φορείσ 

 

T2009 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ 
Σρίηεται ωσ  το ποςοςτό πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ που καλφπτεται με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου 
νεροφ. 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  88% (2014) προκφπτει από το λόγο του Υλθκυςμοφ των περιοχϊν που καλφπτονται με αςφαλι δίκτυα παροχισ 
πόςιμου νεροφ / προσ το Χυνολικό πλθκυςμό τθσ  περιφζρειασ = 250.000 / 283.689 = 88%.    
 
Θ τιμι ςτόχοσ =  97% (2023) προκφπτει από το λόγο του Υλθκυςμοφ των  περιοχϊν που κα καλυφκεί με αςφαλι δίκτυα παροχισ 
πόςιμου νεροφ / προσ το Χυνολικό πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ = 275.000 / 283.689 = 97%  
 
Αφορά ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με αςφαλι δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ από το ςφνολο των δράςεων του 
ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 κακϊσ και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΔΕΩΑ ΥΔΠ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ  

 

T2010 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ  που καλφπτεται από δίκτυα και εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ λυμάτων. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 74%(2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:  
Υοςοςτό πλθκυςμοφ που καλφπτεται με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ = Υλθκυςμόσ περιοχϊν που καλφπτονται με δίκτυα και 
εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ / Χυνολικόσ πλθκυςμόσ περιφζρειασ = 210.000 / 283.689 = 74%.   
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 85%(2023) υπολογίηεται από το ςφνολο του πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ από το 
ςφνολο των δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα όπωσ παρακάτω:  
Υοςοςτό πλθκυςμοφ που κα καλυφκεί με δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ = Υλθκυςμόσ περιοχϊν που κα καλυφκεί με αςφαλι 
δίκτυα και εγκαταςτάςεισ ΕΕΟ / Χυνολικόσ πλθκυςμόσ περιφζρειασ = 240.000 / 283.689 = 85% 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΔΕΩΑ ΥΔΠ 

ΩΥΕΞΑ/ΕΛΔΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΩΔΑΨΩΡ  
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T2011 

Αρικμόσ επιςκεπτϊν πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων τθσ περιφζρειασ 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ επιςκεπτϊν πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ. 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =200.000 επιςκζπτεσ (2011) βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.  
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ  λαμβάνονται υπόψθ οι επιςκζψεισ ςε χϊρουσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  
(επιςκζψεισ  ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία και Εκνικά Υάρκα) για το 2013 ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ.   
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν Υεριφζρεια ΔΠ από Eurostat. 
Εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων: 30/05/2015 
 
Θ τιμι ςτόχοσ =350.000 επιςκζπτεσ  (2023) τίκεται από εκτιμιςεισ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ.  
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 
ΕΟΧΨΑΨ 
Φορείσ Ψουριςμοφ 

 

 

T2012 

Ροςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν που διαςφαλίηεται θ προςταςία και θ διαχείριςθ 
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό τθσ ζκταςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν τθσ Υεριφζρεισ Δυτικισ Πακεδονίασ που διαςφαλίηεται θ 
προςταςία και θ διαχείριςθ τουσ 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε διετι βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  37% (2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:  
Υοςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ = Ζκταςθ 
προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ / Χυνολικι ζκταςθ 
προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 = 100.712 / 269.299 = 37%.   
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 60% (2023) υπολογίηεται από το ποςοςτό των εκτάςεων των προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 
των NATURA 2000 με ςχζδια διαχείριςθσ και δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ προσ το ςφνολο των δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-
2020 και των δράςεων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα:  
 
Υοςοςτό προςτατευόμενων περιοχϊν που διαςφαλίηεται θ προςταςία και θ διαχείριςθ = Ζκταςθ προςτατευόμενων περιοχϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 2000 / Χυνολικι ζκταςθ προςτατευόμενων περιοχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των NATURA 
2000 = 160.312 / 269.299 = 60% 
 
Εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων: 30/04/2015 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Υεριβαλλοντικοί φορείσ 

ΩΥΕΞΑ / Ψμιμα Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ  

 

T2013 

Ροςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται 
Σρίηεται ωσ το ποςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 70%(2014) υπολογίηεται όπωσ παρακάτω:  
Υοςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται = Ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που είναι αναβακμιςμζνεσ / Χυνολικι ζκταςθ 
αςτικϊν περιοχϊν αναπλάςεων = 256,2 ha / 366 ha = 70%.   
 
Θ τιμι ςτόχοσ =85% (2023) υπολογίηεται από τθ ςυνολικι ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που κα αναβακμιςτεί από το ςφνολο των 
δράςεων του ΥΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020 και των ζργων που κα υλοποιθκοφν από άλλα προγράμματα:  
Υοςοςτό ζκταςθσ αςτικϊν περιοχϊν που αναβακμίηεται = Ζκταςθ αςτικϊν περιοχϊν που κα αναβακμιςτεί / Χυνολικι ζκταςθ 
αςτικϊν περιοχϊν αναπλάςεων = 310 ha / 366 ha = 85%.   
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Σ ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ ςτόχου κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ και επιλογι των ςτρατθγικϊν ςχεδίων ΒΑΑ που κα 
υλοποιθκοφν. 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Διμοι Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ 

 

 

T2014 

Χρονοαπόςταςθ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ «Νίκθ Φλϊρινασ - Κοηάνθσ - όρια Νομοφ Λάριςασ» 
Σρίηεται ωσ  θ χρονοαπόςταςθ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Σδοφ «Ρίκθ Φλϊρινασ - Ξοηάνθσ - όρια Ρομοφ 
Οάριςασ» ςε λεπτά τθσ ϊρασ.  
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =   100 λεπτά (2014) προκφπτει από μζτρθςθ τθσ χρονοαπόςταςθσ τθσ διαδρομισ του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ 
Σδοφ «Ρίκθ Φλϊρινασ - Ξοηάνθσ - όρια Ρομοφ Οάριςασ» ςε λεπτά τθσ ϊρασ.  
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 85 λεπτά (2023) τίκεται από τθν εκτίμθςθ ότι με τθν ολοκλιρωςθ τμθμάτων του κάκετου άξονα «Ρίκθσ Φλϊρινασ - 
Ξοηάνθσ -Οάριςασ», κα βελτιωκεί τόςο θ διαδρομι όςο και θ μζςθ ταχφτθτα και θ απόςταςθ κα μπορεί να καλυφκεί ςε 85 λεπτά. 
 
 

Υθγι εκτίμθςθσ: Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ / Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ζργων 

 

T2015 

Μζςθ χρονοαπόςταςθ τουριςτικϊν περιοχϊν ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ από ΔΕΔ-Μ 
Σρίηεται ωσ  θ  μζςθ τιμι βάςθσ ςε λεπτά τθσ ϊρασ για τισ διαδρομζσ τουριςτικϊν περιοχϊν - ΔΕΔ/Π 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 50 λεπτά (2014) προκφπτει από τθ μζτρθςθ τθσ μζςθσ τιμισ βάςθσ για τισ διαδρομζσ τουριςτικϊν περιοχϊν - 
ΔΕΔ/Π (Χιονοδρομικό Βαςιλίτςασ - Εγνατία, Ξάκετοσ άξονασ Ξρυςταλλοπθγισ - Εκνικόσ Δρυμόσ Υρεςπϊν) .   
 
Θ τιμι ςτόχοσ =35 λεπτά (2023) τίκεται από τθν εκτίμθςθ ότι με τθν ολοκλιρωςθ των οδικϊν ςυνδζςεων αυτϊν των περιοχϊν με 
το ΔΕΔ/Π, κα βελτιωκεί τόςο θ διαδρομι όςο και θ μζςθ ταχφτθτα και θ απόςταςθ κα μπορεί να καλυφκεί ςε 35 λεπτά 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ / Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ζργων 

 

 

T2016 

Ροςοςτό πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγείασ και πρόνοιασ 
Σρίηεται ωσ  το ποςοςτό (%) του πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
υγείασ και πρόνοιασ 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 70% (2014) προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ 3θσ Ωγειονομικισ Υεριφζρειασ (3θ ΩΥΕ) ςφμφωνα με τα οποία το ςφνολο 
των προβλεπόμενων δράςεων βελτίωςθσ - αναβάκμιςθσ των υποδομϊν υγείασ, αναβακμίηει το ςφνολο των Ροςοκομείων και των 
Ξζντρων Ωγείασ τθσ Υεριφζρειασ και το μεγαλφτερο μζροσ των υποδομϊν πρόνοιασ.   
Επομζνωσ ο πλθκυςμόσ που καλφπτεται από βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγείασ και πρόνοιασ 
αφορά:  
- Για τθν τιμι βάςθσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ μειωμζνο κατά τον πλθκυςμό των περιοχϊν όπου δεν είχαν 
ολοκλθρωκεί οι δράςεισ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν υγείασ -πρόνοιασ προσ τον πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ (283.689) 
Θ τιμι ςτόχοσ = 90% (2023) αφορά ςτο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ μειωμζνο κατά τον πλθκυςμό των περιοχϊν που 
δεν κα καλυφκοφν με υποδομζσ πρόνοιασ προσ τον πλθκυςμό τθσ Υεριφζρειασ (283.689) 
 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: 3θ ΩΥΕ 
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T2017 

Ροςοςτό κάλυψθσ μζςω δράςεων του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν που διαβιοφν από το όριο τθσ 
φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Σρίηεται ωσ   το ποςοςτό των πολιτϊν που  ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του Health Safety Net επί του γενικοφ ςυνόλου των πολιτϊν 
που διαβιοφν από το όριο τθσ φτϊχειασ και δεν διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ. 
 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 4,1 %(2013) και  
Θ τιμι ςτόχοσ =50%  (2023) προκφπτουν από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:  
 
Ψο ςφνολο των πολιτϊν που διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ςτθν Υεριφζρεια προςδιορίηεται περίπου ςτουσ 24.000 
πολίτεσ. 
Θ τιμι βάςθσ τίκεται κατ' εκτίμθςθ με βάςθ τουσ περίπου τουσ ωφελοφμενουσ τθσ δράςθσ Health SafetyNet κατά τθν περίοδο 
2007-2013 που ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπ. Ωγείασ ςτθ Δυτ. Πακεδονία ανιλκαν ςε 976 άτομα, δθλαδι ποςοςτό: 
976/24.000=4,1%.  
Θ τιμι ςτόχοσ τίκεται κατά εκτίμθςθ και προςδιορίηεται ωσ εξισ:   
(Ψιμι ςτόχοσ του αντίςτοιχου δείκτθ εκροισ CO17 x 100) / ςφνολο των πολιτϊν ςτθν Υεριφζρεια που διαβιοφν κάτω από το όριο 
τθσ φτϊχειασ), δθλαδι (12.857χ100)/24.000=53,5% ι περίπου 50%.   
 
Χθμείωςθ: Υιο ακριβι ςτοιχεία του πλθκυςμοφ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ κα προκφψουν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπόνθςθσ 
τθσ  Εκνικισ και Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ. 
 
Υθγι εκτίμθςθσ:  
Ωπ. Εργαςίασ 
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 

 
 

 

T2018 

Αρικμόσ εκπαιδευόμενων τθσ Ρεριφζρειασ 
Σρίηεται ωσ   ο αρικμόσ του ςυνόλου των εκπαιδευόμενων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (προςχολικι, Α'κμια, Β'κμια και 
Γ’κμια).  
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 55.349 εκπαιδευόμενοι (2013) προκφπτει από τα ςτοιχεία των φορζων εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ ςε  
επεξεργαςία από τθν ΕΔΑ/ΥΔΠ. 
Θ τιμι ςτόχοσ = 60.000 εκπαιδευόμενοι  (2023)  αφορά εκτιμϊμενθ αφξθςθ κυρίωσ από τισ δράςεισ που αφοροφν το Υανεπιςτιμιο 
και το ΨΕΛ Δυτικισ Πακεδονίασ και προκφπτει από το ςφνολο των δράςεων βελτίωςθσ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ από το ΥΕΥ-
ΥΔΠ 2014-2020 και από άλλα προγράμματα. 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Φορείσ εκπαίδευςθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ 

 

 

T2019 

Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ 6 μθνϊν από τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που ςυμμετζχουν ςε 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ εντόσ 6 μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
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Θ τιμι Βάςθσ =  455 (2012) και  
Θ τιμι ςτόχοσ =  507 (2023) προκφπτει από τθν ακόλουκθ μεκοδολογία:  
 
Σι τιμζσ του δείκτθ αποτελζςματοσ προκφπτουν από τουσ δφο αντίςτοιχουσ δείκτεσ εκροϊν (Ψ2109, Ψ2110): 
Α) Για το δείκτθ Ψ2109, που αφορά τα μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων, ςφμφωνα  με 
ζρευνα του Ωπ. Εργαςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (Βρεφ. Χτακμοί, 
Υαιδικοί Χτακμοί, ΞΔΑΥ) ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ ςυμμετζχει 
ζνα ποςοςτό 17% των ωφελουμζνων. Χτόχοσ μασ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 19%.  
Επομζνωσ ωσ πρϊτο υποςφνολο ορίηεται ωσ τιμι βάςθσ: 2.242 * 17% = 381 άτομα και θ ωσ τιμι ςτόχου 2023:  2.242 * 19%= 426 
άτομα.  
Β) Για το δείκτθ Ψ2110, που αφορά μειονεκτοφντα άτομα που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ωπ. Εργαςίασ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων ΨΣΥ ΕΞΣ που χρθματοδοτοφνται από το  ΕΧΥΑ 2007-2013 
ςτθ Δυτικι Πακεδονία  6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ προωκικθκε ςε δράςεισ απαςχόλθςθσ ποςοςτό 19% των 
ωφελουμζνων. Χτόχοσ μασ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 21%.  
Επομζνωσ ωσ δεφτερο υποςφνολο ορίηεται ωσ τιμι βάςθσ: 388 * 19% = 74 άτομα και θ ωσ τιμι ςτόχου 2023:  388 * 21% = 81 
άτομα.  
Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ορίηεται ςε: 381+74=455 άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 
80% αντίςτοιχα.  
Θ τιμι ςτόχου για το 2023 ορίηεται ςε:  426+81=507 άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.   
 
Χφμφωνα  με ζρευνα του Ωπ. Εργαςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (ΞΔΑΥ 
ΠΕΑ) ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ κλπ 6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ ςυμμετζχει ζνα ποςοςτό 17% 
των ωφελουμζνων. Χτόχοσ είναι τθν περίοδο 2014-2020 το ποςοςτό αυτό να αυξθκεί ςε 19%.  
Ξατά ςυνζπεια θ τιμι βάςθσ του δείκτθ αποτελζςματοσ ορίηεται ςε: (δείκτθσ εκροϊν Ψ2109 τθσ ΕΥ 10.2)*17% = 75 * 17% = 13 
άτομα, με αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.  
Θ τιμι ςτόχου για το 2023 ορίηεται ςε:  (δείκτθσ εκροϊν Ψ2109 τθσ ΕΥ 10.2)*19%=75 * 19% = 14 άτομα, με αναλογία ανδρϊν - 
γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα.     
 
Υαραδοχι: 
Αφορά το δείκτθ αποτελζςματοσ τθσ Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ 10.2 του ΕΥ-ΥΔΠ 2014-2020. Χτισ Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ 
10.1 και 10.2 χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ Δείκτθσ Αποτελζςματοσ.  
Υαρουςιάηεται 2 φορζσ ο δείκτθσ αποτελζςματοσ Ψ2019 και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ μεκοδολογίασ, δθλαδι ξεχωριςτά για 
κάκε ΕΥ (10.1 και 10.2), διότι είναι μεν ίδιοσ ςε κωδικό και περιγραφι αφορά όμωσ διαφορετικζσ ομάδεσ μειονεκτοφντων ατόμων. 
Χτθν περίπτωςθ τθσ ΕΥ 10.1 (9i) αφορά τα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανθλίκων τζκνων και τα άτομα που βιϊνουν ι 
κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό, ενϊ ςτθ περίπτωςθ τθσ ΕΥ 10.2 (9iii) αφορά τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε δράςεισ 
εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και κοινωνικισ ηωισ (ΞΔΑΥ/ΠΕΑ).   
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Ωπ. Εργαςίασ 
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 
 

 

 

T2020 

Κοινωνικζσ επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ ςυνεχίηεται ζνα ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ παρζμβαςθσ 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. 
 
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε ετιςια βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 4 επιχειριςεισ (2014) προκφπτει από ςτοιχεία του Ωπ. Εργαςίασ. Σι υφιςτάμενεσ Ξοινωνικζσ Επιχειριςεισ ςτθ 
Δυτικι Πακεδονία ανζρχονται ςε 4 επιχειριςεισ, εκ των οποίων οι 2 είναι ενεργζσ, δθλαδι ποςοςτό επιτυχίασ 50%  και 
απαςχολοφν 14 άτομα.   
Θ τιμι βάςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: δείκτθσ εκροϊν CO23 x 50% = 8 χ 50%  = 4 επιχειριςεισ.    
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 6 επιχειριςεισ (2023)  
Χτόχοσ είναι το ποςοςτό επιτυχίασ το 2023 να αυξθκεί ςε 80%. Ξατά ςυνζπεια θ τιμι ςτόχου του δείκτθ αποτελζςματοσ για το 2023 
υπολογίηεται ςε: δείκτθσ εκροϊν CO23 x 80% = 8 χ 80% = 6 επιχειριςεισ.   
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Ωπ. Εργαςίασ 
ΣΥΧ/Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ  
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T2101 

Ερευνθτικζσ υποδομζσ που ενιςχφονται / αναβακμίηονται  
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν που ενιςχφονται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 3 δράςεισ αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςε τομείσ 
περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ (2023) αφοροφν:   
α) τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του Λνςτιτοφτου Χθμικϊν Διεργαςιϊν & Ενεργειακϊν Υόρων (ΛΔΕΥ) του 
Εκνικοφ Ξζντρου Ζρευνασ & Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΞΕΨΑ),  
β) τθ δθμιουργία εργαςτθρίου οικολογικισ και ενεργειακισ πιςτοποίθςθσ υλικϊν του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ και 
γ)  τθ δθμιουργία κζντρου ενεργειακισ απόδοςθσ -  εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΥΕ του ΨΕΛ Δυτικισ Πακεδονίασ 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

 

T2102 

Αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται  
 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 20 ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται (2023), προκφπτει ωσ ακολοφκωσ:  
 
Πε μζςο κόςτοσ ανά ψθφιακι υπθρεςία 200.000 – 500.000 € και με βάςει τισ ςχετικζσ ανάγκεσ για υπθρεςίεσ ςε φορείσ (17 φορείσ 
αυτοδιοίκθςθσ, 5 φορείσ υγείασ,  4 φορείσ παιδείασ κ.α.) προκφπτει ότι ο ςτόχοσ για το 2023 είναι: 10.360.312 / (200.000 – 
500.000)  ≈ 20 ψθφιακζσ υπθρεςίεσ. 
 
 

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

T2103 

 Αρικμόσ δθμόςιων κτιρίων που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ ΑΡΕ 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των δθμόςιων κτιρίων που βελτιϊνουν τθν ενεργειακι απόδοςθ και χριςθ ΑΥΕ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =  60 κτίρια (2023) τίκεται με τθν ακόλουκθ παραδοχι : 
 
Πζςο κόςτοσ ανά ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων υποδομϊν : 50.000 – 250.000 € 
Αρικμόσ υποδομϊν: 9.850.000 / (50.000 – 500.000) ≈  60 
 

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

T2104 

Καταςκευι - βελτίωςθ - αναβάκμιςθ δικτφου φδρευςθσ 
Σρίηεται ωσ το μικοσ των χιλιομζτρων των δικτφων φδρευςθσ που καταςκευάηονται/βελτιϊνονται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ 
Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =  150  χλμ. (2023) αφορά το ςυνολικό μικοσ δικτφων φδρευςθσ των οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που ζχουν 
εντοπιςτεί  ανάγκεσ  βελτίωςθσ - αναβάκμιςθσ ι και καταςκευισ νζου δικτφου, ςφμφωνα με το «ςχζδιο διαχείριςθσ λεκανϊν 
απορροισ τθσ Υεριφζρειασ».  
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από αναγνωριςτικζσ - οριςτικζσ μελζτεσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων. 
 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 
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T2105 

Μικοσ αποχετευτικοφ δικτφου 
Σρίηεται ωσ το  μικοσ ςε χλμ. του αποχετευτικοφ δικτφου ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 240 χλμ. (2023) αφορά το ςυνολικό μικοσ αποχετευτικϊν δικτφων των οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που (ςε 
πρϊτθ προτεραιότθτα) που απαιτείται να καταςκευαςκεί  για τθ δυνατότθτα ςφνδεςισ τουσ με ΕΕΟ και δευτερευόντωσ άλλων 
οικιςμϊν (μικρότερων)  με δυνατότθτα μελλοντικισ ςφνδεςθσ με ΕΕΟ ι κακαριςμοφ λυμάτων με  άλλθ μζκοδο.  
Ψα ςτοιχεία προζρχονται από αναγνωριςτικζσ - οριςτικζσ μελζτεσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων.  
Χτο μικοσ αποχετευτικοφ δικτφου υπολογίηονται και οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί. 
 
 
Υθγι εκτίμθςθσ:  
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

Χτοιχεία και Πελζτεσ Δικαιοφχων 

 

T2106 

Δράςεισ αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των δράςεων αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 18 (2023) υπολογίηεται με βάςθ το άκροιςμα του δράςεων όπου ζχουν εντοπιςτεί ανάγκεσ για αξιοποίθςθ και 
ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Υεριφζρειασ. 
 

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

 

 

T2107 

Υποδομζσ μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 
Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των  μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ φροντίδασ Ωγείασ που οι υποδομζσ τουσ δθμιουργοφνται 
ι αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =  8 μονάδεσ (2023) αφορά ςτισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν των υποδομϊν υγείασ τθσ 
Υεριφζρειασ (Ροςοκομεία Γρεβενϊν, Ξαςτοριάσ, Ξοηάνθσ, Φλϊρινασ, Ξζντρα Ωγείασ και Υολυδφναμα Λατρεία). 
 

Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

T2108 

Αρικμόσ Υποδομϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των Ωποδομϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 4 μονάδεσ υποδομισ (2023)  αφορά τισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν των υποδομϊν 
κοινωνικισ φροντίδασ τθσ Υεριφζρειασ. 
Ψα 3 ζργα αποτελοφν εμπροςκοβαρι ζργα με πλιρθ ωριμότθτα κατά τθν τρζχουςα περίοδο (Ωποδομζσ ΑμεΑ Γρεβενϊν, Ξοηάνθσ 
και Εορδαίασ) 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 
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T2109 

Μειονεκτοφντα άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ ανιλικων τζκνων.  
  
Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =2.242  άτομα ( 10.1) (2023) υπολογίηεται με βάςθ:   
1)τον αρικμό των γονζων που υπιρξαν ωφελοφμενοι δράςεων Βρεφονθπιακϊν - Υαιδικϊν Χτακμϊν (1.646) και ΞΔΑΥ (761) τθν 
Υερίοδο 2013-2014 ςτθ Δυτικι Πακεδονία,  
2) το ποςοςτό επί του ςυνόλου των γονζων που βρίςκονται ςτθν κλίμακα ειςοδιματοσ 0-6.000 € (23,29%),  
3) του κόςτουσ ανά ωφελοφμενο ανά τφπο δομισ, 
 4) ςυνυπολογιηόμενθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ παρζμβαςθσ (4 ζτθ) με βάςθ τον διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ εν λόγω 
Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ  (8.745.208 €).   
 
H αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν λαμβάνεται 20% και 80% αντίςτοιχα. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΣΥΧ 
Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 

 

T2110 

Μειονεκτοφντα άτομα που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων  που βιϊνουν ι κινδυνεφουν από φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό. Σ 
δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 388 άτομα  (2023) υπολογίηεται με βάςθ το διακζςιμο ποςό ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επενδυτικισ Υροτεραιότθτασ  
και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013. (το κόςτοσ ανά 
άτομο υπολογίηεται ςε περίπου 12.000€/άνεργο για κατάρτιςθ, απαςχόλθςθ), δθλαδι ςφνολο ατόμων= 4.663.626/12.000=388, με 
αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 20% και 80% αντίςτοιχα. 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΣΥΧ 

Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 

 

T2111 

Μειονεκτοφντα άτομα που αποκτοφν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πρόνοιασ 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των μειονεκτοφντων ατόμων που αποκτοφν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πρόνοιασ. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 155 άτομα (2023) υπολογίηεται με βάςθ τα χριματα που διατίκενται ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επενδυτικισ 
Υροτεραιότθτασ  και με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ που προκφπτει από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013. 
(το κόςτοσ ανά άτομο υπολογίηεται ςε περίπου 11.300€/ωφελοφμενο για υπθρεςίεσ ςτιριξθσ και απαςχόλθςθ). Θ αναλογία 
ανδρϊν - γυναικϊν λαμβάνεται 40% και 60% αντίςτοιχα. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
ΣΥΧ 
Δελτία Υαρακολοφκθςθσ Υροόδου Υράξθσ 

 

 

T2112 

Αρικμόσ Υποδομϊν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ενιςχφονται 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν τριτοβάκμιασ που ενιςχφονται / αναβακμίηονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε 
εξαμθνιαία βάςθ. 
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =  2 υποδομζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ενιςχφονται (2023) αφορά ςτο Υανεπιςτιμιο και ςτο ΨΕΛ Δυτικισ 
Πακεδονίασ 
 
Υθγι εκτίμθςθσ: Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

 

 

T2113 

Αίκουςεσ διδαςκαλίασ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που καταςκευάηονται - βελτιϊνονται 
Σρίηεται ωσ  ο αρικμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
καταςκευάηονται - βελτιϊνονται. Σ δείκτθσ κα μετράται ςε εξαμθνιαία βάςθ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 30 αίκουςεσ (2023) αποτελεί τθν εκτίμθςθ τθσ ΕΔΑ/ΥΔΠ ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ για το 
ςφνολο των αικουςϊν διδαςκαλίασ από τισ δράςεισ κάλυψθσ κατά προτεραιότθτα των αναγκϊν βελτίωςθσ των υποδομϊν 
προςχολικισ, Α'κμιασ και Β'κμιασ εκπαίδευςθσ. 
 
 
Υθγζσ εκτίμθςθσ:  
Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ 

Χτοιχεία και Πελζτεσ Δικαιοφχων 

 

T2114 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ 

*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
 

 

T2115 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2116 

 Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2117 

 Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 

T2118 

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 

T2119 

Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2114 

Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ - αξιολογιςεισ 



 

 
391 

*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2115 

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2116 

  Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2117 

 Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 

 
 

T2118 

Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ 
*μθ διακζςιμοσ οριςμόσ με βάςθ τα πρόςκετα ζγγραφα sfc2014+ 
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ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ – 
ΚΑΚΘΣ 
ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Τ1012 
Δαπάνεσ Ε&Α επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΡ 

Σριςμόσ :  Σρίηεται ωσ οι Δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του περιφερειακοφ ΑΕΥ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =  0,16% ( 2011) προκφπτει από τα δεδομζνα του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ και τθσ Eurostat 
Θ τιμι Χτόχοσ = 0,20% ( 2023)  τίκεται από τθ ςτοχοκεςία τθσ ΓΓΕΨ όπωσ κοινοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : 
3. Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ  

4. Eurostat 

 

 

Τ1013 
Κυλιόμενοσ μζςοσ αρικμόσ ςυμβάςεων μεταφοράσ τεχνολογίασ κάκε είδουσ που ςυνάφκθκαν μεταξφ δθμόςιων ερευνθτικϊν 
οργανιςμϊν 

Σρίηεται ωσ ο κυλιόμενοσ μζςοσ αρικμόσ ςυμβάςεων μεταφοράσ τεχνολογίασ κάκε είδουσ που ςυνάφκθκαν μεταξφ δθμόςιων 
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 54 ( 2013) προκφπτει από Ετιςια ζρευνα πεδίου ςτουσ ΕΟΞΕ των ΑΕΛ/ΨΕΛ/ΕΞ τθσ Υεριφζρειασ. 
Θ τιμι Χτόχοσ = 75 ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ αφξθςθσ 50%. 
 
Πεκοδολογία μζτρθςθσ 
Ακροίηονται οι τιμζσ για το ςφνολο των ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων με ζδρα τθν ΥΑΠΚ για ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ανά 
θμερολογιακό ζτοσ (1.1-31.12.ΧΧΧΧ) ανεξαρτιτωσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Για τθν μζτρθςθ τθσ χωρικισ κατανομισ των αντιςυμβαλλόμενων απαιτείται κωδικοποίθςθ του Διμου ζδρασ τουσ, π.χ. κατά LAU1 ι κατ' 
ελάχιςτον NUTS3 για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Για τισ επιχειριςεισ εκτόσ Ελλάδασ αρκεί θ χϊρα.  
Σι τοπικοί δείκτεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ ςτο τοπικό παραγωγικό ςφςτθμα 
 
Υθγι ςτοιχείων : 

Ετιςια ζρευνα πεδίου ςτουσ ΕΟΞΕ των ΑΕΛ/ΨΕΛ/ΕΞ τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Τ1014 

Αρικμόσ χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ δθμοςίων φορζων τθσ ΡΑΜΚ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των φυςικϊν προςϊπων επί του πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν που αλλθλεπιδροφν επιγραμμικά με δθμόςιεσ 
αρχζσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ (χρθςιμοποιείται το ποςοςτό των φυςικϊν προςϊπων επί του πλθκυςμοφ θλικίασ 16-74 ετϊν) 
(Individuals interacting online with public authorities, last 12 months, βλζπε 
http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators#egovernment) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 35,53 ( 2013) προκφπτει από δεδομζνα ζρευνασ τθσ Eurostat - ICT Households survey 
Θ τιμι Χτόχοσ= 50,00 (2023)  αποτελεί εκτίμθςθ και κεωρείται επιτεφξιμθ  λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο ότι ο δείκτθσ εμφανίηει ςθμαντικι 
βελτίωςθ από το 12,72% το 2008 ςε 35,53% το 2013 όςο και τα κετικά δθμογραφικά δεδομζνα (π.χ., μία νζα γενιά Ελλινων με ςθμαντικι 
εξοικείωςθ με τισ ΨΥΕ κα ενταχκεί ςτο παράκυρο των παρατθριςεων), τθ βελτίωςθ τθσ διάχυςθσ των ΨΥΕ και τθ βακμιαία "ψθφιοποίθςθ" 
βαςικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν (π.χ., φορολογία, κτθματολόγιο, εκνικό δθμοτολόγιο, κ.ο.κ.).  
 
Υθγι ςτοιχείων : 
Eurostat - ICT Households survey, ετιςια ςυλλογι δεδομζνων 

 
 
 

Τ1015 
Ροςοςτό start-ups/νζων εταιρειϊν ςτουσ ενιςχυόμενουσ κλάδουσ προσ το ςφνολο νζων επιχειριςεων. 

Σ δείκτθσ μετρά το λόγο νζων καινοτόμων επιχειριςεων εντάςεωσ ζρευνασ και τεχνολογίασ επί του ςυνόλου των νεοϊδρυόμενων 
επιχειριςεων τθσ ΥΑΠΚ. Πονάδα μζτρθςθσ: % 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Για τθν τιμι Βάςθσ = 3,71% ( 2013) ελιφκθςαν υπόψθ οι κλάδοι ΞΑΔ κατά ΧΨΑΞΣΔ-NACE2 οι οποίοι ςχετίηονται με επιχειριςεισ ζνταςθσ 
τεχνολογίασ και καινοτομίασ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: 
26 Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 
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27 Ξαταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 
32.10 Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν λυχνιϊν και λοιπϊν θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων 
39 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 
62.01 Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων 
63.11 Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
71.20 Ψεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ 
72.1 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι 
 
Θ τιμι Χτόχοσ = 8% (2023) αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Υεριφζρειασ 
 
Υθγι ςτοιχείων : 
Πθτρϊο ιδρφςεων νζων εταιρειϊν του ΓΕΠΘ ανά ΞΑΔ. 
 

 

Τ1016 

Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία 

Σρίηεται θ Υεριφερειακι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία ςε όλουσ τουσ τομείσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =7.226 meuro ( 2013) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ 
Θ τιμι Χτόχοσ = 7.373 meuro ( 2020, εμπεριζχεται κακυςτζρθςθ 3 ετϊν ςτθν ζκδοςθ ςτοιχείων ΑΥΑ από τθν ΕΟΧΨΑΨ)  
αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ ακόλουκθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 
 
Βαςικι υπόκεςθ εργαςίασ: 
 

Β' ΨΦΣΥΣΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΑΥΑ 
7.226 
ΤΛΜΘ 
ΒΑΣΘΣ 

6.720 6.586 6.586 6.651 6.784 6.920 7.059 7.200 
7.373 
ΤΛΜΘ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΨΑΒΣΟΘ -7,0% -2,0% 0,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,40% 0,27% 

 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΟΧΨΑΨ 
 

 
 

 

Τ1017 
Αξία εξαγωγϊν 

Σ δείκτθσ μετράει τον Ξφκλο Εργαςιϊν από εξαγωγζσ των επιχειριςεων εκτόσ αυτϊν του πρωτογενοφσ τομζα. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 682,55 meuro ( 2013) προκφπτει από προκφπτει από ςτοιχεία του ΧΕΒΕ 
Θ τιμι Χτόχοσ = 745 meuro ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ ακόλουκθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 
 
Βαςικι υπόκεςθ εργαςίασ: 

Β' ΨΦΣΥΣΧ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

ΕΑΓΩΓΕΧ 663 669 662 662 669 676 689 703 724 745,61 
ΤΛΜΘ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΨΑΒΣΟΘ  -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 1,00% 

 
Υθγι ςτοιχείων : ΧΕΒΕ 
 

 

Τ1018 
Λςοδφναμο παραγόμενο ενζργειασ από γεωκερμία 

Σρίηεται ωσ το ιςοδφναμο παραγόμενο ενζργειασ από γεωκερμία 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 0 ( 2014). Θ τιμι μθδζν αντιςτοιχεί ςτθν ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από γεωκερμία ςτθν ΑΠΚ το 2014. 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ βάςθσ γίνεται θ παραδοχι ότι θ παραγόμενθ ενζργεια από γεωκερμία είναι ίςθ με μθδζν. Αυτό προκφπτει 
και από τον πίνακα 1.4 τθσ ΦΑΕ «ΧΨΑΔΛΣ ΑΔΕΛΣΔΣΨΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΕΦΓΩΡ ΑΥΕ ΑΡΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ & ΑΡΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ». Ψα υφιςτάμενα 
γεωκερμικά πεδία που λειτουργοφν είναι μεμονωμζνα και μικρισ ενεργειακισ ιςχφοσ. 
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Θ τιμι Χτόχοσ = 36.000 MWh (2020) ετθςίωσ προκφπτει από τθν εκτίμθςθ  ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων αξιοποίθςθσ τθσ 
γεωκερμίασ, ιτοι το 2020, πρόςκετθσ δυναμικότθτασ 15 MW κα υπάρχει δυνατότθτα ετιςιασ παραγωγισ ενζργειασ, με τθν παραδοχι τθσ 
8 ϊρθσ λειτουργίασ για 300 θμζρεσ το χρόνο, 15 x 8 x 300 = 36.000 MWh = 36.000.000 kWh. 
 
Υθγι ςτοιχείων :  PAE/KAΥΕ 
 

 
 

Τ1019 
Ροςοςτό των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από τθν ταφι 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που εκτρζπονται από ταφι 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 1,4% (2013) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι ςτο ςφνολο των 253.000 τόνων ΑΧΑ (υλικά ςυςκευαςίασ και βιοαποδομιςιμα) 
εκτρζπονται από τθν ταφι μόνο οι 3.658 τόνοι για ανακφκλωςθ ιτοι το 1,44 %. 
 
Θ τιμι Χτόχοσ = 40% (2020) 
Σ ςτόχοσ για το 2020 είναι, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του ΥΕΧΔΑ ΑΠΚ ςε ΒΑΑ που εκτρζπονται από τθν υγειονομικι ταφι, 
170.600 τόνουσ και 101.900 τόνουσ που ανακυκλϊνονται ι ςφνολο 272.500 τόνουσ ι ςε όρουσ παραγωγισ ΑΧΑ 2011, 272.000 / 321.973 = 
85%. 
Πε τθ λειτουργία τθσ ΠΕΑ του Ανατολικοφ Ψομζα (Αλεξανδροφπολθ) που κα χρθματοδοτθκεί από το ΩΠΥΕΦΑΑ, δυναμικότθτασ 155.000 
τόνων, κα εκτρζπεται από τθν ταφι το 60%, ιτοι 93.000 τόνοι ΑΧΑ ι το 93.000 / 253.000 = 36,7%. 
Αν προςτεκοφν και οι 14.000 τόνοι που ανακυκλϊνονται το ποςοςτό μπορεί να ανζλκει ςτο 42%. 
 
Βαςικι παραδοχι: Σμαλι χρθματοδότθςθ των ζργων του Ανατολικοφ Ψομζα (ΠΕΑ και ΧΩΨΩ) από το ΩΠΥΕΦΑΑ και θ ολοκλιρωςι τουσ το 
2023. 
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΥΕΧΔΑ /ΔΛΑΠΑΚ Α.Ε. 
 

 
 
 

Τ1020 
Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (ςφνολο περιοχϊν NATURA 2000) με εργαλεία διαχείριςθσ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό περιοχϊν Natura που εφαρμόηουν διαχειριςτικά ςχζδια 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 36,3% (2013) προκφπτει από τθν παραδοχι ότι θ κακαρι ζκταςθ των περιοχϊν Natura εντόσ ορίων ΑΠΚ είναι 449.475 ha. 
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Θ τιμι Χτόχοσ = 100% ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ κάλυψθσ 9% περιοχϊν Natura από το ΥΕΥ και 91% από το τομεακό πρόγραμμα. 
Ειδικότερα:  
 
Ψο ΥΕΥ ΑΠΚ 2014 - 2020 κα ςυμβάλει με τθν κάλυψθ 40.000 ha, ιτοι με περίπου 8,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ 
 

Χυνολικι ζκταςθ Natura ΑΠΚ (hectares) χωρίσ επικαλφψεισ 449.475 Υοςοςτό 

Ψιμι Χτόχοσ Εκροισ (προγραμματικό κείμενο) 40.000 8,90% 

 

Ψίκεται τιμι ςτόχοσ του δείκτθ Υοςοςτό περιοχϊν Natura που εφαρμόηουν διαχειριςτικά ςχζδια = 9%. 
 
Χυνεκτιμϊντασ τθ ςυνδρομι του Ψομεακοφ Υρογράμματοσ και τισ ςχετικζσ δεςμεφςεισ τίκεται ωσ ςτόχοσ το 100% των περιοχϊν Natura. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Φορείσ Διαχείριςθσ  Υεριοχϊν / ΩΥΕΞΑ 
 

 
 

Τ1021 
Ζκταςθ που καλφπτεται από κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ 

Σρίηεται θ ζκταςθ γθσ ςε εκτάρια που καλφπτεται από κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ (Ψοπικά Χωρικά Χχζδια). 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 22.000 (2014) αφορά τθν ζκταςθ τθσ ΔΕ ΛΑΧΠΣΩ (219,3 χιλ ςτρ.) που αποτελεί τθν μοναδικι ΔΕ με κεςμοκετθμζνο 
ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ ςτθν Υεριφζρεια. 
 
Υαραδοχι: 
Θ ςυνολικι ζκταςθ των Διμων όπου πρόκειται να εκπονθκοφν ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Από αυτζσ 
αφαιροφνται οι ΔΕ των Διμων που εκπονοφνται ι ζχουν ολοκλθρωκεί μελζτεσ ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ και αναμζνεται θ κεςμοκζτθςι τουσ: 
 

 
Θ τιμι Χτόχοσ = 600.000 (2023) υπολογίηεται λαμβάνοντασ ποςοςτό κάλυψθσ τθσ πρόςκετθσ ζκταςθσ ίςθσ με 80%, ιτοι 6.000 τετρ. χιλμ, = 
600.000 εκτάρια. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ ΥΑΠΚ 
 

 
 
 

Τ1022 
Χρονοαπόςταςθ Αρδάνιο - Μάνδρα (Τμιμα του Κάκετου Άξονα Αλεξανδροφπολθ - Ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα) 

TYPE NAME AREA (ha) % AREA WITH SES
SPECIFIC ENV/NTAL 

STUDY (SES)
STAGE OF SES DESIGNATION MAN. SCHEME

MANAGEMEN

T PLAN
PROJECTS - MEASURES

GR1110007 SAC
DELTA EVROU KAI DYTIKOS 

VRACHIONAS
9.857,56 1

SPECIFIC 

ENVIRONMENTAL 

STUDY FOR EVROS

APPROVED
NATIONAL PARK (OJ 102/D /16-

3-07) 
ΩES Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through 

Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015)

GR1130006 SAC POTAMOS FILIOURIS 2.058,44 0,09

SPECIFIC 

ENVIRONMENTAL 

STUDY FOR NESTOS - 

VISTONIS - ISMARIS

APPROVED
NATIONAL PARK  (OJ 497/D /17-

10-08 )
ΩES Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through 

Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015). Project from European Economic Area 

(Protection and rehabilitation of forest and water resources of Rhodopi Prefecture)

GR1130009 SAC

LIMNES KAI LIMNOTHALASSES 

TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI 

KAI PARAKTIA ZONI

29.455,98 0,98

SPECIFIC 

ENVIRONMENTAL 

STUDY FOR NESTOS - 

VISTONIS - ISMARIS

APPROVED
NATIONAL PARK (OJ 497/D /17-

10-08 )
ΩES Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through 

Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015). Project from European Economic Area 

(Protection and rehabilitation of forest and water resources of Rhodopi Prefecture). Operational project Environment & 

Sustainable Development 2009-2015 (Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise 

through Active Cooperation of the Territories) 

GR1150010 SAC

DELTA NESTOU KAI 

LIMNOTHALASSES KERAMOTIS - 

EVRYTERI PERIOCHI KAI 

PARAKTIA ZONI

22.484,63 0,96

SPECIFIC 

ENVIRONMENTAL 

STUDY FOR NESTOS - 

VISTONIS - ISMARIS

APPROVED
NATIONAL PARK  (OJ 497/D /17-

10-08 )
ΩES Elaborated

Management project through Operational project "Environment" (2002-2008), Management project through 

Operational Project "Environment Sustinable Development (2009-2015)

63.856,61 36,3%

  
Απσική 

Εκηάζειρ πος 
Σελική Ππόζθεηη  

Δήμορ  έσοςν κα-  

 Έκηαζη Έκηαζη  

  
λςθθεί  

     
 

Δπάμα  833,01   833,01 
 

Παγγαίος  698,01   698,01 
 

Καβάλαρ  350,61  111,8 238,81 
 

Νέζηος  678,9   678,9 
 

Ξάνθηρ  495,39   495,39 
 

Μύκηρ  626,97   626,97 
 

Αβδήπυν  352   352 
 

Κομοηηνήρ (Αιγείπος)  644,66  191,9 452,76 
 

Αππιανών  768,89   768,89 
 

Αλεξανδπούπολη (Σπαιανούπο-  
1.219,94  

165,1 1.054,84  

ληρ)   
 

     
 

Διδςμοηείσος  569,45   569,45 
 

Οπεζηιάδαρ  967,5   967,5 
 

 8.205,33  368,8 7.736,53 
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Σρίηεται ωσ ο χρόνοσ κάλυψθσ του οδικοφ τμιματοσ Αρδάνιο - Πάνδρα (Ψμιμα του Ξάκετου Άξονα Αλεξανδροφπολθ - Ελλθνοβουλγαρικά 
ςφνορα) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ψιμι Βάςθσ=30 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2014)   
Θ τιμι Χτόχοσ = 20 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ παραδοχισ ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ, αυξάνεται 
θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ από 60 km / h ςε 100 km / h, ιτοι για τα 30 km αναμζνεται μείωςθ του χρόνου από 30 λεπτά ςε 20 λεπτά 
περίπου. 
 
Υθγι ςτοιχείων : www.anaptyksi.gov.gr, ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ Α.Ε. 
 

 

Τ1023 
Συνολικι χρονοαπόςταςθ ςτα τμιματα όπου γίνονται παρεμβάςεισ 

Σρίηεται ωσ θ ςυνολικι χρονοαπόςταςθ ςτα τμιματα όπου γίνονται παρεμβάςεισ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ψιμι Βάςθσ = 50 λεπτά τθσ ϊρασ (2013). 
Θ τιμι Χτόχοσ = 37 λεπτά τθσ ϊρασ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ  βάςει τθσ ακόλουκθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ:  

 
Κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςε ςυνολικό μικοσ 50 km. Θ μζςθ ταχφτθτα ςιμερα είναι 60 km/h → χρονοαπόςταςθ: 50 λεπτά τθσ ϊρασ. 
 
Αναμζνεται ότι οι παρεμβάςεισ κα αυξιςουν τθ μζςθ ταχφτθτα ςε 80 km/h → χρονοαπόςταςθ: 37 λεπτά τθσ ϊρασ. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΔ Υ-ΑΠΚ  
 

 
 

Τ1025 
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ (πρωτοβάκμια,δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που καλφπτεται από αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ψιμι Βάςθ = 1.318.748 επιςκζψεισ / ζτοσ (2014) 
Ψιμι Χτόχοσ = 1.397.873 επιςκζψεισ / ζτοσ (2023) 
Θ τιμι ςτόχοσ = 6% αποτελεί εκτίμθςθ του Ωπουργείου Ωγείασ 
 

 
 
Υθγι ςτοιχείων : Ωπουργείο Ωγείασ/ESYnet 
 

 
 
 
 

Τ1026 
Μακθτζσ θλικίασ 17 ετϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ ίδιασ θλικίασ (Students (all ISCED levels) aged 17 
at regional level - as % of corresponding age population) 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό των μακθτϊν θλικίασ 17 ετϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τα άτομα του πλθκυςμοφ ίδιασ θλικίασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 95,5% ( 2012) προκφπτει από ςτοιχεία τθσ Eurostat 
Θ τιμι Χτόχοσ = 97% ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ τθσ αφξθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ 
 
Πεκοδολογία Ωπολογιςμοφ Ψιμισ Χτόχου: 
Χφγκριςθ μεταξφ των μακθτϊν ανά θλικία και του γενικοφ πλθκυςμοφ ανά ίδια θλικιακι κλάςθ για τα ζτθ 2011 και 2012 δείχνει τα 
παρακάτω ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ: 

ΕΤΡΑ ΧΩΡΣΟΣ ΕΚΡΛΞΣ

Δείκτθσ – ονομαςία  
Κατθγορία 

Δείκτθ 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Τιμι Βάςθσ Τιμι Στόχοσ Τιμι Βάςθσ Τιμι Στόχοσ Μεκοδολογία υπολογιςμοφ 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των 

υπθρεςιϊν   Υγείασ (Ρρωτοβάκμια, 

Δευετροβάκμια, Τριτοβάκμια) 

Δείκτθσ 

αποτελζςματ

οσ ειδικόσ για

τθν υγεία 

Αρικμόσ 

επιςκζψεων 
18.606.476

αφξθςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν

των ΨΕΥ ΨΕΛ και ΞΩ κατά 6% (ςτον

απόλυτο αρικμό των επιςκζψεων ανα

ζτοσ)

1.318.748 1.397.873

Θ τιμι Βάςθσ προκφπτει από ςτοιχεία του ESYnet και να αφορά ακροιςτικά ςτον αρικμό 

επιςκζψεων ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ κάκε Υεριφζρειασ,    ςε ΨΕΥ & ΨΕΛ 

και Ξεντρα Ωγείασ τθσ εκάςτοτε Υεριφζρειασ. Σ δείκτθσ μετράται ςε τακτικθ Βάςθ απο το ΕΩΧΡΕΨ 

και κα διατίκεται εφαμογι BI.  Χθμειϊνεται ότι ο δείκτθσ μετρά επιςκζψεισ και όχι άτομα, 

ςυνεπϊσ αν ζνασ πολίτθσ επιςκεφκεί κζντρο υγείασ, νοςθλευτεί ςε νοςοκομείο επί 2 θμζρεσ και 

κάνει ακτινογραφία ςτο αρμόδιο τμιμα του νοςοκομείου ςε χρόνο ανεξάρτθτο τθσ νοςθλείασ του, 

θ τιμι του δείκτθ είναι 3 και όχι 1.

Ανατολικι ΜακΚρα

http://www.anaptyksi.gov.gr/
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Επίςθσ, θ ςφγκριςθ μεταξφ των αρικμϊν μακθτϊν ανά θλικία και των αρικμϊν μακθτϊν ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ, δείχνει ότι ςτα 
επίπεδα 0-3 (μακθτζσ που φυςιολογικά κα ιταν θλικίασ ζωσ 18 ετϊν), δείχνει ότι ςτο μακθτικό πλθκυςμό περιλαμβάνονται για το ζτοσ 
2011 4.500 άτομα άλλων θλικιϊν και για το ζτοσ 2012 ςχεδόν 5.000 άτομα άλλων θλικιϊν. Αυτό προφανϊσ ςθμαίνει ότι υπάρχουν 
ςτακερά ςτο μακθτικό πλθκυςμό άτομα μεγαλφτερθσ τθσ αναμενόμενθσ θλικίασ. 
 
Χτοχοκετείται αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ ωσ εξισ: 
 Χτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, για τθν θλικία 4-5 αφξθςθ από 59% ςε 70% και για τθν θλικία 5-6 αφξθςθ από 92% ςε 100%  

 Χτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αφξθςθ από 99% ςε 100%  

 Χτθ βαςικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Γυμνάςιο) αφξθςθ από 96% ςε 100%  

 Χτθν προαιρετικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Οφκειο) αφξθςθ από 91% ςε 95%. 

 
Σι παραπάνω αλλαγζσ κα επιφζρουν αφξθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά 2.100 άτομα ι αφξθςθ τθσ μζςθσ ςυμμετοχισ κατά 2,5 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ τιμι ςτόχοσ τίκεται ςυντθρθτικά ςε αφξθςθ 1,5 ποςοςτιαίασ μονάδασ, δθλ. ςε 97%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Eurostat 
 

 
 
 

Τ1029 
Ροςοςτό κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ 

Σρίηεται ωσ το ποςοςτό κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 5% (2014) προκφπτει από τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
1. Ψθν παραδοχι ότι το ποςοςτό αναςφάλιςτων πολιτϊν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ είναι ίδιο με τον εκνικό μζςο όρο και επομζνωσ θ 

ΑΠΚ ζχει το 6% του ςυνόλου των εκτιμϊμενων 800.000 αναςφάλιςτων πανελλαδικά. Άρα οι αναςφάλιςτοι ςτθν ΑΠΚ ανζρχονται 

ςε 48.000 περίπου άτομα. 

 
2. Δειγματολθπτικά ςτοιχεία τθσ 4

θσ
 ΩΥΕ όπου τεκμθριϊκθκε ότι μζςα ςτο 2014 το κάκε νοςοκομείο τθσ περιφζρειασ ΑΠΚ παρείχε 

υπθρεςίεσ υγείασ ςε 400 περίπου αναςφάλιςτουσ, άρα ςτο ςφνολο, τα 6 νοςοκομεία τθσ περιφζρειασ παρείχαν υπθρεςίεσ ςε 2.400 

περίπου άτομα. Αυτά αντιπροςωπεφουν το 5% των αναςφάλιςτων τθσ περιφζρειασ. 

 
Θ τιμι ςτόχοσ = 15% ( 2023) προκφπτει από τθν εκτίμθςθ ότι βάςει των παρεμβάςεων που κα υλοποιθκοφν κα καλυφκεί αρικμόσ 5.000  
πρόςκετων αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ οι οποίοι, ακροιηόμενοι με τουσ 2.400 αναςφάλιςτουσ ςτουσ οποίουσ ιδθ 
παρζχουν υπθρεςίεσ τα νοςοκομεία, κα ανζλκουν ςυνολικά ςε 7.400 αναςφάλιςτουσ που καλφπτονται  το 2023. Επομζνωσ το ποςοςτό 
κάλυψθσ αναςφάλιςτων πολιτϊν από υπθρεςίεσ υγείασ: 7.400 / 48.000 = 15%. 
 
Υθγι ςτοιχείων :  4

θ
 ΩΥΕ 

 

 

Τ1030 
Απαςχολοφμενοι ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςε επιχειριςεισ κοινωνικισ οικονομίασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 250 άτομα προκφπτει από τα υπάρχοντα ςτοιχεία για τισ υφιςτάμενεσ  επιχειριςεισ. Επί ςυνόλου 530 ΞΣΛΡΧΕΥ πανελλινια 
δθμιουργικθκαν ςτθν ΑΠΚ 28 που απαςχολοφν 250 άτομα περίπου. 



 

 
398 

Θ τιμι Χτόχοσ =300 άτομα. Κζτουμε ςτόχο 30 επιχειριςεισ (υφιςτάμενεσ από προθγοφμενθ περίοδο και νζεσ ςτο τζλοσ του 
προγράμματοσ) με μζςο αρικμό απαςχολοφμενων τα 10 άτομα. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Χτοιχεία τθροφμενα ςτθν Υεριφζρεια ΑΠΚ και ΕΩΔ ΑΠΚ  
 

 

Τ1031 
Κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου από οικιακοφσ πελάτεσ 

Σρίηεται ωσ θ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςε Nm3, από οικιακοφσ πελάτεσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ψιμι Βάςθσ =0. 
Χτθν ΥΑΠΚ δεν υπάρχουν (2014) εγκατεςτθμζνα δίκτυα μζςθσ ι χαμθλισ πίεςθσ Φυςικοφ αερίου και ωσ εκ τοφτου δεν καταγράφονται 
καταναλωτζσ. 
Θ τιμι ςτόχοσ = 50 Nm3, εκτίμθςθ αναγκϊν πελατϊν βάςει τθσ «Πελζτθ Ανάπτυξθσ ΕΧΦΑ 2013 – 2022» τθσ ΔΕΧΦΑ Α.Ε., Λοφλιοσ 2012. 
Χφμφωνα με το «Χενάριο Ηιτθςθσ περιόδου 2013-2022 ανά διοικθτικι περιφζρεια και ανά κατθγορία καταναλωτϊν») τθσ μελζτθσ, 
εκτιμάται ότι θ ΕΥΑ ΑΠΚ κα ζχει εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ οικιακϊν πελατϊν ςυνολικά 50 Nm3 φυςικοφ αερίου για το 2022.  
Θ εκτίμθςθ για το 2013 ιταν 0 Nm3. 
 
Υαραδοχι: 
Ξανονικό Ξυβικό Πζτρο (Nm3) φυςικοφ αερίου νοείται θ ποςότθτα μάηασ φυςικοφ αερίου που υπό ςυνκικεσ απόλυτθσ πίεςθσ 1,01325 
bar και κερμοκραςίασ μθδζν βακμϊν Ξελςίου (0ο C) καταλαμβάνει όγκο ενόσ κυβικοφ μζτρου (1 m3). 
 
Υθγι ςτοιχείων :  Εταιρία(εσ) Υαροχισ Αερίου 
 

 
 
 

Τ1032 
Διανυκτερεφςεισ (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) ςε ξενοδοχειακά καταλφματα 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Ψιμι Βάςθσ =1.442.132 (2012) 
Θ τιμι Χτόχοσ = 1.500.000 (2023) αποτελεί εκτίμθςθ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ παραδοχι: 
 
Υαραδοχι: 
Κεωρείται ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ ςτισ διανυκτερεφςεισ θμεδαπϊν κα είναι ίδιοσ με το ρυκμό αφξθςθσ ςτισ διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ 
 

 

Τ1033 
Απϊλεια φδατοσ ςε δίκτυα φδρευςθσ 

Σρίηεται ωσ θ μείωςθ τθσ απϊλειασ φδατοσ από δίκτυα φδρευςθσ ςε κυβικά μζτρα νεροφ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 20 εκ. κυβικά μζτρα νεροφ (2013) προκφπτει από υπολογιςμό των ποςοςτϊν για τισ απϊλειεσ φδατοσ ςε όλα τα δίκτυα 
φδρευςθσ οικιςμϊν τθσ Υεριφζρειασ για το ζτοσ 2013 (μθ ανταποδοτικό νερό). 
Θ τιμι Χτόχοσ = 18,5 εκ. κυβικά μζτρα νεροφ ( 2023) αποτελεί εκτίμθςθ ότι κα επιτευχκεί μείωςθ 10%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ Διαχειριςτικά Χχζδια Οεκανϊν Απορροι και Ζρευνα ςε ΔΕΩΑ 
 

 

Τ1034 
Μζςο οικονομικό κόςτοσ ηθμιϊν από πλθμμφρεσ ανά πλθμμυρικό γεγονόσ 2014 - 2023 

Σρίηεται ωσ το μζςο οικονομικό κόςτοσ ηθμιϊν από πλθμμφρεσ ανά πλθμμυρικό γεγονόσ 2014 – 2023. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 2,53 meuro (2014) προκφπτει από το Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ 
Θ τιμι Χτόχοσ = 2,40 meuro ( 2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι κα επιτευχκεί μείωςθ 5%. 
 
 Υθγι ςτοιχείων : 
Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ 

 

Τ1035 
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Ρλικοσ διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςε ξενοδοχεία. 

Σριςμόσ: Σ δείκτθσ μετράει το πλικοσ των διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν ςε ξενοδοχεία κακϊσ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα προκφπτουν 
τα μεγαλφτερα ζςοδα του ειςαγόμενου τουριςμοφ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ= 677.513 (2012) κακϊσ και 
Θ τιμι Χτόχοσ = 750.000 ( 2023 προκφπτουν βάςει τθσ τιμισ του 2012 με εκτιμϊμενθ μζςθ ετιςια αφξθςθ 1,2% μζχρι το 2023 όταν θ μζςθ 
ετιςια αφξθςθ από το 1996 ιταν 3,2%, ςφμφωνα με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ 
 

 
 

Τ1036 
Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 146.885 MWH/ζτοσ (2009) 
 
Ωπολογιςμόσ τιμισ βάςθσ: 

 
 
Θ τιμι Χτόχοσ = 143.000 MWH/ζτοσ (2023) προκφπτει από τθν τιμι βάςθσ αφαιροφμενθσ τθσ μείωςθσ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ που 
προκφπτει από το δείκτθ C032 (3.500.000 kWh/ζτοσ). 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΩΥΕΞΑ/ Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (EKETA) 
 

 

Τ1039 
Συμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ ςε τομείσ προτεραιότθτασ τθσ RIS3, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι 
μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 

Θ τιμι Βάςθσ = 140 άτομα, προκφπτει από  ςτοιχεία υλοποίθςθσ «Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ» τθσ Α.Π.Κ. 
Σ αρικμόσ των ατόμων που, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό 2meuro ςχετικϊν δράςεων, κα απαςχολθκοφν ςε αντίςτοιχεσ 
δράςεισ με αυτζσ των προγραμμάτων STAGE είναι 400 άτομα και κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 
είναι τθσ τάξθσ του 35%, θ τιμι βάςθσ τίκεται 400 x 35% = 140 άτομα. 

 
Θ τιμι ςτόχοσ= 200 άτομα υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι αυξάνεται το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ από 40% ςε 50%. 
 
Υθγι ςτοιχείων : Πελζτεσ/Χτοιχεία υλοποίθςθσ "Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ τθσ Α.Π.Κ" 
 

 

Τ1040 

Χιλιάδες ΩχΚΒ MWh Έτος 2009
Μεγάιε γεωγξαθηθή πεξηνρή, 

πεξηθέξεηα θαη λνκόο

ύλνιν Total Οηθηαθή ρξήζε 

Domestic use

Εκπνξηθή ρξήζε 

Commercial use

Βηνκεραληθή ρξήζε 

(1) Industrial use

Γεωξγηθή ρξήζε 

Agricultural use

Δεκόζηεο θαη 

δεκνηηθέο αξρέο 

Public and 

municipal 

authorities

Φωηηζκόο νδώλ 

Street lighting

ύλνιν Ειιάδνο...... 53.192.472 18.130.677 16.694.033 12.778.612 2.514.327 2.123.228 951.595

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη

2.422.526 792.678 638.393 590.746 208.529 146.885 45.295

Έβροσ 525.704 188.890 140.658 83.164 43.405 58.647 10.942
Ξάλζεο .............. 465.670 133.441 106.311 152.037 41.984 22.987 8.911
Ρνδόπεο ............ 498.585 122.931 101.843 197.892 47.789 23.570 4.560
Δξάκαο ............. 342.676 133.213 102.687 46.635 38.957 12.377 8.807
Καβάιαο ............ 589.890 214.203 186.895 111.019 36.395 29.304 12.075

Κεντρική Μακεδονία 8.662.307 2.959.971 2.753.507 2.126.898 396.648 277.821 147.462

Ημαθίας 556.991 201.977 159.954 109.290 58.609 12.329 14.832
Θεζζαινλίθεο........ 5.329.377 1.858.832 1.745.680 1.397.343 89.371 167.424 70.727
Κηιθίο.............. 459.509 104.349 91.985 212.731 33.832 11.523 5.088
Πέιιεο .............. 558.255 183.601 144.862 116.364 79.682 17.194 16.552
Πηεξίαο ............. 526.603 183.417 177.478 91.656 42.090 18.720 13.242
εξξώλ ............. 599.220 226.396 176.134 106.347 58.469 18.881 12.994
Χαιθηδηθήο.......... 632.351 201.400 257.413 93.168 34.595 31.749 14.027

Δυτική Μακεδονία...... 975.203 410.438 270.744 112.759 79.196 75.733 26.334
Γξεβελώλ............ 137.543 40.196 33.974 40.152 7.696 11.024 4.500
Καζηνξίαο........... 152.342 69.861 53.202 8.777 6.135 9.350 5.016
Κνδάλεο ............ 504.733 233.142 139.632 34.094 36.486 49.681 11.697
Φιωξίλεο ........... 180.585 67.239 43.935 29.735 28.878 5.677 5.121

7,8

7,2

ύλνιν Total Οηθηαθή ρξήζε 

Domestic use

Εκπνξηθή ρξήζε 

Commercial use

Βηνκεραληθή ρξήζε 

(1) Industrial use

Γεωξγηθή ρξήζε 

Agricultural use

Δεκόζηεο θαη 

δεκνηηθέο αξρέο 

Public and 

municipal 

authorities

Φωηηζκόο νδώλ 

Street lighting

Σύνολο Ελλάδορ...... 53.192.472   18.130.677   16.694.033       12.778.612    2.514.327   2.123.228   951.595       

Ανατολική 

Μακεδονία και 

Θράκη 2.422.526    792.678        638.393           590.746         208.529      146.885      45.295         

Κεντρική Μακεδονία 8.662.307    2.959.971     2.753.507         2.126.898      396.648      277.821      147.462       

Δστική 

Μακεδονία...... 975.203       410.438        270.744           112.759         79.196        75.733        26.334         

ύλνιν TotalΟηθηαθή ρξήζε Domestic useΕκπνξηθή ρξήζε Commercial useΒηνκεραληθή ρξήζε (1) Industrial useΓεωξγηθή ρξήζε Agricultural useΔεκόζηεο θαη

δεκνηηθέο αξρέο

Public and

municipal 

authorities

Φωηηζκόο νδώλ Street lighting

Σύνολο Ελλάδαρ 53.192.472   18.130.677   16.694.033       12.778.612    2.514.327   2.123.228   951.595       

Σύνολο Μακεδονίαρ 12.060.036   4.163.087     3.662.644         2.830.403      684.373      500.439      219.091       
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Συμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ ςτον τουριςμό - πολιτιςμό, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) ζξι μινεσ μετά 
τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 100 άτομα προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ «Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ» τθσ Α.Π.Κ. 
 
Σ αρικμόσ των ατόμων που, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό 1,5meuro ςχετικϊν δράςεων ςτθν ΣΧΕ Ψουριςμοφ/Υολιτιςμοφ, κα 
απαςχολθκοφν ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ είναι 300 άτομα και κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ είναι τθσ τάξθσ 
του 35%, θ τιμι βάςθσ τίκεται 300 x 35% = 100 άτομα. 
 
Θ τιμι Χτόχοσ = 150 άτομα υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι αυξάνεται το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ από 40% ςε 50%, Επομζνωσ 
300 x 50% = 500 άτομα 
 
Υθγι ςτοιχείων :  Χτοιχεία υλοποίθςθσ "Ψοπικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ τθσ Α.Π.Κ". 
 

 
 
 

Τ1041 
Μειονεκτοφντα άτομα που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από 
τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Πειονεκτοφντα άτομα που κατζχουν κζςθ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τουσ αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ =150 (2013) προκφπτει από  τθν ακόλουκθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ: 
 

Χτοιχεία On-Going Αξιολόγθςθσ του ΕΥΑΡΑΔ για ΨΣΥΕΞΣ για απαςχόλθςθ 
6 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ παρζμβαςθσ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ανατολικι Μακεδονία & 

Κράκθ 

Ν =  75 8 

Αρχικόσ Χτόχοσ ςε Άτομα 6710 730 

Ανακεωρθμζνοσ Χτόχοσ ςε Άτομα 6610 723 

Αρικμόσ ωφελουμζνων που ζχουν προωκθκεί ςε απαςχόλθςθ μζχρι ςιμερα 1154 43 

 
Θ πρϊτθ γραμμι του πίνακα δίνει τον αρικμό των ςχεδίων (δείγμα) τθσ ζρευνασ. Από τα 131 ςχζδια του δείγματοσ τθσ ζρευνασ 
ςυνολικά, θ ζρευνα αφοροφςε τα 75. Αντίςτοιχα από 12.000 ωφελοφμενουσ που αντιςτοιχοφν ςτα 131 ςχζδια, θ ζρευνα 
αποτίμθςε αποτελζςματα ςτουσ μιςοφσ περίπου (6.600) που αντιςτοιχοφν ςτα 75 ςχζδια. Ψο δείγμα επομζνωσ ςε ςφνολο φτάνει το 
50%. 
Πε βάςθ αυτό, ο δείκτθσ αποτελζςματοσ ςε αυτζσ τισ παρεμβάςεισ είναι το ποςοςτό όςων προωκικθκαν ςτθν απαςχόλθςθ 
(τελευταία γραμμι πίνακα) ωσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ τθσ κάκε Υεριφζρειασ (τζταρτθ γραμμι πίνακα) - δθλ. το αποτζλεςμα τθσ 
εκροισ 
Για το ςφνολο ςε όλθ τθ χϊρα: 1.154/6.610 = 17,4%. Για τθν ΑΠΚ : 43/723 = 6% 
Ψιμι βάςθσ ςε αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014 - 2020 κα είναι τα παραπάνω αποτελζςματα του 
παρελκόντοσ. 
Άρα αν π.χ. ςτθν ΑΠΚ τϊρα κα ωφελθκοφν (τιμι ςτόχου του δείκτθ εκροισ) 2.600 άτομα από παρόμοιεσ παρεμβάςεισ τθσ 
επ.προτ.9.i, θ τιμι βάςθσ ςτο δείκτθ αποτελζςματοσ κα μπει το 6% του 2.600, δθλ. 150 άτομα. 
Θ τιμι Χτόχοσ = 400 άτομα (2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι  το ποςοςτό προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ τθ νζα προγραμματικι 
περίοδο κα αυξθκεί ςε 15% και επομζνωσ 2.600 x 15% = 400 άτομα. 
 Υθγι ςτοιχείων :  ΕΩΧΕΞΨ/ςτοιχεία απαςχόλθςθσ τθσ δράςθσ των ΨΣΥΕΞΣ / ΣΥΧ 
 

 

Τ1042 
Μειονεκτοφντα άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, αμζςωσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 600 ( 2014) προκφπτει ωσ ακολοφκωσ: 
1. Δεδομζνα απαςχολθςιμότθτασ των Ξζντρων Χτιριξθσ Φομά 
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2. Εκτίμθςθ ςυμμετοχισ 720 ατόμων ςε δράςεισ ''ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ-ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΡΨΑΘ ΕΩΥΑΚΩΡ 

ΣΠΑΔΩΡ'' Υρογράμματοσ που κα υλοποιθκοφν από Ξζντρα Χτιριξθσ Φομά και Ευπακϊν Σμάδων ςτο πλαίςιο του Άξονα 10 

του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ΑΠΚ. 

 
Υροκφπτει ποςοςτό απαςχολθςιμότθτασ (355/720) = 1/2 από τουσ ςυμμετζχοντεσ κα αναηθτιςουν εργαςία με το πζρασ των 
δράςεων, ιτοι τιμι βάςθ 1.200 x 50% = 600 άτομα. 

 
Θ τιμι Χτόχοσ = 800 άτομα ( 2023) υπολογίηεται κεωρϊντασ ότι το ποςοςτό απαςχολθςιμότθτασ ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο 
κα αυξθκεί ςε 70 %, ιτοι 1.200 x 70% = 800 άτομα 
 
Υθγι ςτοιχείων : ΕΩΧΕΞΨ/ ςτοιχεία από Ξζντρα Χτιριξθσ ΦΣΠΑ 
 

 
 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

 

Τ1001 
Αρικμόσ δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που αναβακμίςτθκαν 

Αφορά τον αρικμό δθμόςιων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα αναβακμιςτοφν και ειδικότερα ζργα θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ ι smart city  
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 5 ζργα αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ ενόσ ζργου  των 300 χιλ. € ανά νομό, επομζνωσ 5 ζργα. 
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΥΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ - Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Φορείσ 
 

 

Τ1002 
Αρικμόσ datasets δθμόςιων δεδομζνων που διατίκενται θλεκτρονικά 

 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ =10 ζργα των 200 χιλ. € αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ 5 ζργων των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων κλπ και άλλων 5 ζργων 
από ΡΥΔΔ, άρα 10 ζργα 
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΥΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ - Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Φορείσ 
 

 

Τ1003 
Νοικοκυριά που ζχουν πρόςβαςθ ςε παροχι φυςικοφ αερίου. 

Σρίηεται ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν που ζχουν πρόςβαςθ ςε παροχι φυςικοφ αερίου. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 60.000 νοικοκυριά αποτελεί εκτίμθςθ βάςει των ςτοιχείων ΕΟΧΨΑΨ τθσ απογραφισ 2011 και των ςτόχων τθσ 
Απόφαςθσ Ε(2011) 4677 τελικό / 28.06.2011 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ (Ξρατικι 
Ενίςχυςθ SA.31225 (2011/Ρ). 
 
Υαραδοχζσ:  
1. Χφμφωνα με τθν  Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Ξρατικισ Ενίςχυςθσ, θ ΕΥΑ Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ κα καταςκευάςει 

13,4 km δικτφου διανομισ μεςαίασ πίεςθσ και 576,6 km δικτφου διανομισ χαμθλισ πίεςθσ, ςτισ κφριεσ αςτικζσ 

(πρωτεφουςεσ νομϊν) και βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ Υεριφζρειασ που βρίςκονται εγγφτερα ςτο δίκτυο μεταφοράσ 

φυςικοφ αερίου και κα εγκαταςτιςει εννζα μετρθτικοφσ ςτακμοφσ. 

2. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, απογραφι 2011, ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν ςτθν Υεριφζρεια ανζρχεται ςε 235.349 

νοικοκυριά με 592.673 μζλθ δθλαδι ςε περίπου 2,5 μζλθ ανά νοικοκυριό. 

 Αν ο πλθκυςμόσ που κα εξυπθρετθκεί από φυςικό αζριο τεκεί ςυντθρθτικά ίςοσ με ≈ 150.000 (επιςθμαίνεται το άκροιςμα 
του μόνιμου πλθκυςμοφ των 5 μεγάλων πόλεων τθσ Υεριφζρειασ για το 2011 που ανζρχεται ςε 263.774 άτομα) τότε με 
βάςθ τα 2,5 μζλθ ανά νοικοκυριό θ τιμι του δείκτθ διαμορφϊνεται: ςε 60.000 νοικοκυριά. 

ΚΕΝΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΕ  

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΠΡΟ- ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ 
 ΓΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑ- ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
  ΣΑΡΣΙΗ  

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 78 2 13 
ΔΡΑΜΑ 15 1 0 

ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟ 65 40 45 
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗ 41 2 16 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ Ε 160 40 1 14 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ    

ΕΤΝΕΣΙΑ 76 0 54 
ΔΡΟΕΡΟ ΞΑΝΘΗ 40 0 0 

 355 46 142 
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Υθγι ςτοιχείων : ΕΟΧΨΑΨ , http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map 
 

 

Τ1004 
Μελζτεσ - εμπειρογνωμοςφνεσ - ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των μελετϊν - εμπειρογνωμοςυνϊν - ερευνϊν - αξιολογιςεων που κα ανατεκοφν από τθν ΕΩΔ ςε 
αναδόχουσ με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και ταχφτερθ εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 13 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ για τισ ανάγκεσ των προθγοφμενων Υρογραμματικϊν περιόδων 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ 
 

 
 
 

Τ1005 
Υπθρεςίεσ ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ςυμβάςεων ςυμβοφλων τεχνικισ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και ταχφτερθ εξειδίκευςθ και 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 7 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ 

 

Τ1006 
Αρικμόσ εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των αναγκαίων εκδθλϊςεων (ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ) 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 25 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ 

 

Τ1007 
Σφμβουλοι δθμοςιότθτασ 

Σρίηεται το πλικοσ των ςυμβάςεων με Χυμβοφλουσ Δθμοςιότθτασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 2 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ 

 

Τ1008 
Τεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των δράςεων ανάπτυξθσ / αναβάκμιςθσ ςυμπλθρωματικϊν / εξειδικευμζνων υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων 
και εργαλείων, προμικεια υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, αγορά ι/και ανάπτυξθ λογιςμικοφ, ανάπτυξθ και διάχυςθ μεκόδων 
οργάνωςθσ, προμικεια / ανάπτυξθ ειδικϊν εφαρμογϊν κλπ. που ενδζχεται να είναι απαραίτθτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
αναγκϊν αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των παρεμβάςεων του ΥΕΥ, πζραν εκείνων που 

καλφπτονται κεντρικά από τον αντίςτοιχο Ειδικό Χτόχο του ΕΥ «Ψεχνικι Βοικεια 2014-20» για όλα τα ΕΥ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 10 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ 
 
Υθγι ςτοιχείων :  ςτοιχεία ΕΩΔ ΑΠΚ 

 

Τ1009 
Ενζργειεσ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ενεργειϊν για Υλθροφόρθςθ & Δθμοςιότθτα 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι ςτόχοσ = 35 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ εμπειρίασ από  τισ προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ περιόδουσ 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία :ΕΩΔ ΑΠΚ 
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Τ1010 
Μελζτεσ υποςτιριξθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ των μελετϊν για υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 προκφπτει από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του προγράμματοσ 
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΩΔ ΑΠΚ  

 
 
 

Τ1011 
Σφμβουλοι υποςτιριξθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ 

Σρίηεται ωσ το πλικοσ των ςυμβάςεων με Χυμβοφλουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ καινοτομίασ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 προκφπτει από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του προγράμματοσ  
 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΩΔ ΑΠΚ: 
 

 

Τ1024 
Αρικμόσ νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο 

Σρίηεται ωσ ο αρικμόσ νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 

 
 
Θ τιμι ςτόχοσ = 10 νζων χωρικϊν ςχεδίων ςε τοπικό επίπεδο αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ 
παραδοχζσ: 

1. Πζςο κόςτοσ ςφμβαςθσ 500.000 € ανά ΓΥΧ για τισ κφριεσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Υ-ΑΠΚ με πλθκυςμό 497.182 κατοίκουσ  

παρουςιάηει αρχικά δυνατότθτα υλοποίθςθσ 12 ΓΥΧ, 

2. Εκτιμϊμενεσ δυςκολίεσ και κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν ολοκλιρωςι των ςχεδίων, κζτουν χαμθλότερα τθν 

τιμι ςτόχοσ του δείκτθ ςε 10 νζα χωρικά ςχζδια. 

 
Υθγι ςτοιχείων : Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ - Υεριφζρεια ΑΠΚ - ΕΩΔ ΥΑΠΚ 
 

 
 
 

Τ1027 
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων και 
επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ) 

Σρίηεται ωσ ο Αρικμόσ υποςτθριηόμενων υφιςτάμενων και νζων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων και επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ 
 

Επίπεδο 

διοικηηικής 

διαίρεζης

α/α

Γεωγραθικός 

κωδικός 

Καλλικράηη

Περιγραθή 
Μόνιμορ 

Πληθςζμόρ

5 501 0301 ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ (Έδπα: Αλεξανδπούπολιρ,η, Ιζηοπική έδπα: Βήπα,η) 72.959

5 825 0501 ΓΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ (Έδπα: Καβάλα,η) 70.501

5 148 0101 ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (Έδπα: Κομοηηνή,η) 66.919

5 1151 0601 ΓΗΜΟ ΞΑΝΘΗ (Έδπα: Ξάνθη,η) 65.133

5 325 0201 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ (Έδπα: Γπάμα,η) 58.944

5 628 0303 ΓΗΜΟ ΟΡΔΣΙΑΓΑ (Έδπα: Οπεζηιάρ,η) 37.695

5 936 0503 ΓΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ (Έδπα: Δλεςθεπούπολιρ,η) 32.085

5 868 0502 ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ (Έδπα: Υπςζούπολιρ,η) 22.331

5 566 0302 ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ (Έδπα: Γιδςμόηεισον,ηο) 19.493

5 1024 0602 ΓΗΜΟ ΑΒΓΗΡΩΝ (Έδπα: Γενιζέα,η, Ιζηοπική έδπα: Άβδηπα) 19.005

5 6 0102 ΓΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδπα: Φιλλύπα,η) 16.577

5 1080 0603 ΓΗΜΟ ΜΤΚΗ (Έδπα: μίνθη,η) 15.540 497.182

5 722 0305 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ (Έδπα: οςθλίον,ηο) 14.941

5 226 0104 ΓΗΜΟ ΜΑΡΩΝΔΙΑ - ΑΠΩΝ (Έδπα: άπαι,οι) 14.733

5 293 0202 ΓΗΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ (Έδπα: Καλαμπάκιον,ηο) 14.516

5 103 0103 ΓΗΜΟ ΙΑΜΟΤ (Έδπα: Ίαζμορ,ο) 13.810

5 776 0401 ΓΗΜΟ ΘΑΟΤ (Έδπα: Θάζορ,η) 13.770

5 457 0205 ΓΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ (Έδπα: Πποζοηζάνη,η) 13.066

5 1207 0604 ΓΗΜΟ ΣΟΠΔΙΡΟΤ (Έδπα: Δύλαλον,ηο) 11.544

5 371 0203 ΓΗΜΟ ΚΑΣΩ ΝΔΤΡΟΚΟΠΙΟΤ (Έδπα: Κάηω Νεςποκόπιον,ηο) 7.860

5 407 0204 ΓΗΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ (Έδπα: Παπανέζηιον,ηο) 3.901

5 706 0304 ΓΗΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΗ (Έδπα: αμοθπάκη,η) 2.859

Απογραυή Πληθσσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθσσμός
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Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ = 25 προκφπτει από ςτοιχεία υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ 
 
Θ τιμι Χτόχοσ = 55 αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ και των ςτόχων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 με τθν 
ακόλουκθ μεκοδολογία:  
 
Επί ςυνόλου 530 ΞΣΛΡΧΕΥ πανελλινια δθμιουργικθκαν ςτθν ΑΠΚ 28 που απαςχολοφν 250 άτομα περίπου. Χφμφωνα με ςτοιχεία 
τθσ Υεριφζρειασ ςτο τρζχον ΕΧΥΑ ςε πρόγραμμα δθμιουργίασ κοινωνικισ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ ατόμων κατ' 
οίκον, που αποτελοφνταν από 24 άτομα δαπανικθκε ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ, ςυμβουλευτικισ, δικτφωςθσ το ποςό 
των 220.000 ευρϊ για όλο τθ χρονικι περίοδο. 
 

Διακζςιμοι πόροι 12.843.146 € 

Πζςο κόςτοσ ζναρξθσ επιχείρθςθσ 24 ατόμων (ςτοιχεία από ΕΧΥΑ) 220.000€ 

Κεωροφμε ότι κζτουμε ωσ ςτόχο 30 κοινωνικζσ επιχειριςεισ 6.600.000 € 

Αρικμόσ εργαηομζνων (30 x 10 άτομα) 300 

Ωπόλοιπο για δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ ανάπτυξι τουσ 6.243.146 € 

  

Διακζςιμο ανά επιχείρθςθ (25 υφιςτάμενεσ + 30 νζεσ) 113.512 € 

 
Άρα Αρικμόσ υποςτθριηόμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων και επιχειριςεων τουσ κοινωνικισ οικονομίασ) = 25 + 30 = 55. 
 
Υθγι ςτοιχείων : ςτοιχεία υλοποίθςθσ ΕΧΥΑ 
 

 
Τ1028 
Αρικμόσ ςχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ 

Αρικμόσ ςχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 1 αποτελεί εκτίμθςθ υλοποίθςθσ 
Υθγι ςτοιχείων :  ΕΩΔ ΥΑΠΚ 
 

 
 

Τ1038 
Ρλθκυςμόσ που ωφελείται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμφρασ 

Αφορά τον αρικμό κατοίκων /πλθκυςμό που ωφελείται από μζτρα διαχείριςθσ κινδφνου πλθμμφρασ. 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Βάςθσ και Χτόχου: 
Θ τιμι Βάςθσ= 59.830 κάτοικοι (2011) προκφπτει από υπολογιςμό των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων τθσ απογραφισ του 2011 για τισ 
ΨΞ ςτισ οποίεσ ςθμειϊνονται τουλάχιςτον 5 πλθμμυρικά γεγονότα ςφμφωνα με το ςχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμφρασ και ειδικότερα 
ΨΞ που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Ζβρου.  
Αναλυτικά:  

ΨΞ ΑΠΣΦΛΣΩ 412 

ΨΞ ΑΡΚΕΛΑΧ 1226 

ΨΞ ΔΛΔΩΠΣΨΕΛΧΣΩ 9367 

ΨΞ ΔΛΞΑΛΩΡ 834 

ΨΞ ΕΟΟΘΡΣΧΩΦΛΣΩ 335 

ΨΞ ΚΣΩΦΛΣΩ 643 

ΨΞ ΞΣΦΡΣΦΩΟΕΑΧ 443 

ΨΞ ΞΩΑΡΘΧ 474 

ΨΞ ΟΑΒΑΦΩΡ 1093 

ΨΞ ΟΑΓΩΡΩΡ 328 

ΨΞ ΟΣΩΨΦΣΩ 1279 

ΨΞ ΟΩΞΣΦΩΨΣΧ 366 

ΨΞ ΠΑΡΔΦΑΧ 506 

ΨΞ ΠΑΡΘΧ 538 

ΨΞ ΠΑΦΑΧΛΩΡ 140 

ΨΞ ΡΕΑΧ ΒΩΧΧΘΧ 2805 

ΨΞ ΡΕΣΩ ΧΕΛΠΩΡΛΣΩ 444 

ΨΞ ΣΦΕΧΨΛΑΔΣΧ 20211 

ΨΞ ΣΦΠΕΡΛΣΩ 557 
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ΨΞ ΥΕΥΟΣΩ 1514 

ΨΞ ΥΦΑΓΓΛΣΩ 304 

ΨΞ ΥΦΣΒΑΨΩΡΣΧ 1004 

ΨΞ ΥΩΚΛΣΩ 541 

ΨΞ ΧΣΩΦΟΛΣΩ 4487 

ΨΞ ΧΣΦΛΞΣΩ 2009 

ΨΞ ΨΩΧΕΦΣΩ 2311 

ΨΞ ΦΕΦΩΡ 5659 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ 2011 59.830 

 
Θ τιμι Χτόχοσ = 59.830 ≈  60.000 κάτοικοι αφορά το ςφνολο των κατοίκων των ευάλωτων περιοχϊν. 
Υθγι ςτοιχείων : 
Χχζδιο Διαχείριςθσ Υλθμμυρϊν Οεκάνθσ Απορροισ Ζβρου/ ΩΥΕΞΑ 

 
Τ1324 

Επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ 
 

Σρίηεται ο αρικμόσ των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων που διακζτουν καλι οικολογικι κατάςταςθ 
 
Ωπολογιςμόσ Ψιμισ Χτόχου: 
Θ τιμι Χτόχοσ = 4 αποτελεί εκτίμθςθ λαμβάνοντασ μζςο κόςτοσ 800.000€ ανά υδατικό ςφςτθμα 
 
Υθγι ςτοιχείων : Δ/νςθ Ωδάτων Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πακεδονίασ - Κράκθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 10 -  Οδθγόσ ΟΡΣ ΕΓΟΑΜΑ για τουσ δείκτεσ 

 

 

                           

  ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΡΑ 

                          ΕΚΝΛΚΘ   ΑΧΘ   ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ 

 

 

ΟΡΣ-ΕΣΡΑ 2014-2020: 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ 

«ΦΥΣΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ – ΔΕΛΚΤΕΣ» 
 
Ζκδοςθ 1.0 
Δεκζμβριοσ 2016 

 
 
 

*Σ παρϊν οδθγόσ ςυντάχκθκε για τουσ χριςτεσ του ΣΥΧ 
ΕΧΥΑ 2014-2020.] 

Ειδικι Ωπθρεςία Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ 
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Πίνακασ αλλαγϊν 

Ζκδοςθ Ημ/νία φντομθ περιγραφι ζκδοςθσ / αλλαγϊν 

1.0 21/12/2016 Αρχικι ζκδοςθ 
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Ψο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ - ΕΧΥΑ) αποτελεί το κεντρικό πλθροφοριακό 

ςφςτθμα που υποςτθρίηει τθν εφαρμογι των Διαδικαςιϊν του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου 

(ΧΔΕ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ των εμπλεκόμενων 

Αρχϊν/ φορζων (Δικαιοφχων, Διαχειριςτικϊν Αρχϊν/ Ενδιάμεςων Φορζων, Αρχισ Υιςτοποίθςθσ, 

Αρχισ Ελζγχου, Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ).  Σι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν λειτουργία του 

παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα 6 ενότθτεσ 6.1-6.7, του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και ελζγχου.  

Αναλυτικά το ΣΥΧ ενθμερϊνεται με ςτοιχεία δεικτϊν από το ανϊτερο επίπεδο εγκεκριμζνου 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ζωσ το κατϊτερο επίπεδο τθσ πράξθσ και του απογραφικοφ δελτίου 
ςυμμετζχοντα. Υροχπόκεςθ χριςθσ ενόσ δείκτθ ςτο ΣΥΧ αποτελεί ο μοναδικόσ οριςμόσ του (Δελτίο 
Ψαυτότθτασ Δείκτθ). Υαρακάτω αναφζρονται τα βιματα ενθμζρωςθσ του ΣΥΧ με δείκτεσ: 

 Σρίηονται μοναδικά και κωδικοποιοφνται ςτο ΣΥΧ όλοι οι Δείκτεσ : 

o Δείκτεσ κοινοί και ειδικοί Εγκεκριμζνου ΕΥ / Ετιςιων εκκζςεων 

o Υρόςκετοι Δείκτεσ Υράξεων 

Επιπλζον ανά δείκτθ επιςυνάπτεται ςτο ΣΥΧ το Δελτίο Ψαυτότθτασ Δείκτθ. 

Ψο Αρχείο δεικτϊν ΣΥΧ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ ops.gr: ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ 
ΧΦΘΧΨΩΡ ΣΥΧ- Κωδικοποιθμζνα Στοιχεία ΕΣΡΑ 2014-2020- ΔΕΛΞΨΕΧ (14/11/2016) 

 Χτθν υποενότθτα του ΣΥΧ <Δείκτεσ ΕΥ> καταχωροφνται όλοι οι δείκτεσ 
εγκεκριμζνου ΕΥ (sfc 2014) (κοινοί και ειδικοί) ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ που 
αναφζρεται ςτουσ πίνακεσ 3,4,4α,5,6,12,13 ςτο ζγγραφο <ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 288/2014 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ> 

 Χτισ Υροςκλιςεισ καταχωροφνται οι δείκτεσ που αφοροφν ςτισ προτάςεισ που κα 

υποβλθκοφν (Ψεχνικά Δελτία Υράξεων), και μποροφν αν είναι είτε Δείκτεσ ΕΥ είτε άλλοι 

πρόςκετοι δείκτεσ ςφμφωνα με το ζντυπο ςτο Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου: Ε.I.1_1 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ. 

 Χτα Ψεχνικά Δελτία Υράξεων. καταχωροφνται δείκτεσ αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 

καταχωρθκεί ςτθν αντίςτοιχθ Υρόςκλθςθ με τιμι ςτόχο και ανάλυςθ ανά φφλο, ανά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα με το ζντυπο ςτο Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ: Ε.Ι.2_7 

TΕΧΝΙΚΟ_ΔΕΛΣΙΟ_ΠΡΑΞΗ. 

 Θ επίτευξθ των κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ για ςυμμετζχοντεσ, εκροισ και άμεςου αποτελζςματοσ, 

υπολογίηονται από τα πλιρθ Ωποβλθκζντα Απογραφικά Δελτία Ειςόδου και Εξόδου. 

 Θ επίτευξθ δεικτϊν Υράξθσ όταν αυτοί μποροφν να μετρθκοφν ανά πράξθ δθλϊνεται ςτο 

Δελτίο Επίτευξθσ Δείκτθ ςφμφωνα με το ζντυπο ςτο Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου: Ε 

ΙΙ 5_4_ΔΕΛΣΙΟ ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΠΡΑΞΗ και Ε ΙΙ 5_5_ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΚ 

ΕΠΑΛΗΘ ΕΠΙΣ ΔΕΙΚΣΩΝ 

Σι διαδικαςίεσ βάςθ των οποίων ενθμερϊνεται το ΣΥΧ με ςτοιχεία δεικτϊν αναφζρονται ςτο 
ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ Ραράρτθμα I και αφοροφν τισ παραπάνω ενότθτεσ. 

Θ ορκότθτα και θ πλθρότθτα των δεδομζνων εξαςφαλίηεται αφενόσ από τισ διαδικαςίεσ 
ενθμζρωςθσ του ΣΥΧ με δείκτεσ (ΕΥ – Υρόςκλθςθ- Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ-Δελτίο Επίτευξθσ 
Δεκτϊν Υράξθσ- Απογραφικό  Δελτίο) και αφετζρου από ελζγχουσ επικφρωςθσ (πλθρότθτασ και 
λογικοφσ) οι οποίοι διενεργοφνται κατά τθν οριςτικοποίθςθ των δεδομζνων και τθν υποβολι 
των δελτίων ςτο  ΣΥΧ. Τα αρχεία με τουσ ελζγχουσ επικφρωςθσ ανά Δελτίο αναρτϊνται ςτθν 
ιςτοςελίδα ops.gr πχ  

ΑΦΧΛΞΘ > ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΧΦΘΧΨΩΡ ΣΥΧ > Ζγγραφα/ Σδθγίεσ, ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΧΕ ΨΔΥ (10/11/2016),  

ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΔΕΟΨΛΣΩ – ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΧΨΘΡ ΟΥ ΕΥΛΟΣΓΘ – ΖΓΞΦΛΧΘ (9/11/2015), 

ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΑΥΣΓΦΑΦΛΞΣΩ ΔΕΟΨΛΣΩ ΥΦΑΕΩΡ ΕΞΨ (04/11/2016) 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa1420/deiktes.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/actions.jsp?action=menuitemSelect&menuitemId=tabAAA
http://www.ops.gr/Ergorama/actions.jsp?action=menuitemSelect&menuitemId=ergorama5
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/5PP_Elegxoi_TDP_Nov-2016.xlsx
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/5PP_ElegxoiLP_EpilogiEgkrisi_101115.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/ElegxoiEpikirosisMicrodata.xls
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Θ κάλυψθ των απαιτιςεων του κανονιςμοφ 480 ANNEX III για τθν τιρθςθ ςε θλεκτρονικό 
ςφςτθμα τθσ πλθροφορίασ δεικτϊν πράξεων αναφζρετε ςτο ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ Ραράρτθμα ΛI  

 Θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων του ΣΥΧ για δείκτεσ περιλαμβάνει ζνα αρικμό αναφορϊν που 
αφορά ςε κάκε επίπεδο καταχϊρθςθσ αλλά και ςυνδυαςμοφσ αυτϊν προκειμζνου να 
προκφψουν ςυγκεντρωτικζσ αναφορζσ ςε ανϊτερο τθσ πράξθσ επίπεδο πχ ανά επενδυτικι 
προτεραιότθτα, ανά άξονα κα. 

 Διαχείριςθ Δελτίων- ΑΝΑΦΟΕΣ ΦΥΣΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ – ΔΕΛΚΤΕΣ- 

 ΔΕΛΤΛΑ ΕΡΛΤΕΥΞΘΣ -Δείκηες Έργων Ανά MIS Χωροθέηηζης 

 Απογραφικά: Δείκηες ανά MIS βάζει απογραθικών 

 Απογραφικά: Πλήθος απογραθικών  ανά MIS  

 Απογραφικά: Ερωηήμαηα ανά  απογραθικό Δεληίο 

 Απογραφικά : Δείκηες ανά απογραθικό Δεληίο  

Θ παραγωγι των ςχετικϊν  με δείκτεσ πινάκων τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ είναι μζροσ τθσ αξιοποίθςθσ 
των δεδομζνων δεικτϊν. 

 Συγκεντρωτικζσ αναφορζσ – πίνακεσ κανονιςμϊν 

 Δείκτεσ αποτελεςμάτων ΕΨΥΑ ΨΧ, Υίνακασ 1 

 Ξοινοί Δείκτεσ αποτελεςμάτων ΕΞΨ, Υίνακασ 2Α 

 Δείκτεσ Αποτελεςμάτων ΥΑΡ/ΕΞΨ, Υίνακασ 2Β 

 Ειδικοί δείκτεσ αποτελζςματοσ  ΕΞΨ ,Υίνακασ 2Γ 

 Ξοινοί και ειδικοί δείκτεσ εκροϊν ΕΨΥΑ/ΨΧ, Υίνακασ 3Α 

 Ξοινοί δείκτεσ εκροισ ΕΞΨ, Υίνακασ 4Α 

 

1. ΟΛΣΜΟΣ ΔΕΛΚΤΘ ΟΡΣ– ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ ΔΕΛΚΤΘ 

Σ οριςμόσ του Δείκτθ ςτο ΣΥΧ γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία 1.ΟΛΣΜΟΣ ΔΕΛΚΤΘ ςτο ΟΔΘΓΟΣ 
ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΟΡΣ Ραράρτθμα I 
και περιλαμβάνει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΟ ΡΕΛΓΑΦΘ 

ID_ΔΕΛΚΤΘ Ποναδικόσ κωδικόσ δείκτθ ςτο ΣΥΧ (αρικμθτικό πεδίο) 

Κωδικόσ Σ κωδικόσ με τον οποίο εμφανίηεται ο δείκτθσ. Αν πρόκειται για δείκτθ ΕΥ (ειδικό ι κοινό)  ο 
κωδικόσ που εμφανίηεται ςτθν sfc 

ID ΜΟΝΑΔΛΚΟΣ Ξωδικόσ που προβλζπεται να χρθςιμοποιθκεί για τθν ομογενοποίθςθ των δεικτϊν 

Είδοσ Δείκτθ 1. Εκροισ, 2. Αποτελζςματοσ, 4.Βαςικό ςτάδιο υλοποίθςθσ ΒΧΩ, 6.Σικονομικόσ 

Ονομαςία / 
Ονομαςία ςτα 
Αγγλικά 

Σνομαςία δείκτθ ςτα ελλθνικά /  

Σνομαςία δείκτθ ςτα Αγγλικά 

Μονάδα Μζτρθςθσ  Επιλζγεται θ μονάδα μζτρθςθσ του δείκτθ πχ Αρικμόσ, χιλιόμετρα. 

Ταμεία  Σ δείκτθσ ςυνδζεται με 1 θ περιςςότερα ταμεία ΕΞΨ/ΕΨΥΑ/ΨΧ/ ΥΑΡ /ΕΨΚΑ και άλλα. 

Κοινόσ δείκτθσ Πε τθν επιλογι του πεδίου επιςθμαίνονται οι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ/ΕΨΥΑ/ΨΧ/ ΥΑΡ  

Διάςταςθ Φφλου Για δείκτεσ όπου θ τιμι ςτόχοσ και θ τιμι επίτευξθσ μπορεί να ςυμπλθρωκεί ανά φφλο Α/Γ, 
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επιλζγεται μια από τα παρακάτω τιμζσ: 

 ΣΟΑ όταν αφορά και άνδρεσ και γυναίκεσ πχ δείκτθσ CO01 ΑΡΕΦΓΣΛ, 

 Γυναίκεσ όταν αφορά μόνο γυναίκεσ  

 Άνδρεσ όταν αφορά μόνο άνδρεσ  

Μετριςιμοσ ανά 
πράξθ 

Ανάλογα αν θ επίτευξθ του δείκτθ μετρείται ι όχι ανά πράξθ επιλζγεται ΡΑΛ/ΣΧΛ (πχ δείκτεσ 
αποτελζςματοσ ΕΨΥΑ ι κοινοί δείκτεσ μακροχρόνιου αποτελζςματοσ ΥΑΡ) 

Υπολογιηόμενοσ 
από Απογραφικά 

Επιλζγεται ΡΑΛ για δείκτεσ οι οποίοι υπολογίηονται βάςθ απογραφικϊν δελτίων Ειςόδου και 
Εξόδου. 

Μακροχρόνιο 
Αποτζλεςμα 

Επιλζγεται ΡΑΛ για κοινοφσ και ειδικοφσ δείκτεσ ΕΞΨ/ΥΑΡ που μετροφν το αποτζλεςμα 6 
μινεσ μετά τθν ζξοδο του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ 

Τιμι επίτευξθσ: 
(Ετιςια- 
Σωρευτικι) 

Επιλζγεται ΕΨΘΧΛΑ όταν θ ςυγκεντρωτικι τιμι είναι το άκροιςμα τθσ ετιςιασ τιμισ 
τρζχοντοσ ζτουσ και προγενζςτερων ετϊν. Υχ για κοινοφσ δείκτεσ ΕΞΨ 

Επιλζγεται ΧΩΦΕΩΨΛΞΘ όταν δεν γίνεται άκροιςθ των ετιςιων τιμϊν επίτευξθσ που 
δθλϊνονται για κάκε ζτοσ πχ κοινοί και ειδικοί δείκτεσ εκροϊν ΕΨΥΑ/ΨΧ 

Ροςοτικόσ - 

Ροςοτικόσ μθ 
ακροιηόμενοσ 

Επιλζγεται ποςοτικόσ όταν ο δείκτθσ μπορεί να ακροιςτεί ςε ζνα ι περιςςότερα επίπεδα 
επίπεδο πχ ανά πράξθ ,ανά επενδυτικι προτεραιότθτα ,ανά κατθγορία περιφζρειασ 

Επιλζγεται ποςοτικόσ μθ ακροιηόμενοσ όταν ο δείκτθσ δεν μπορεί να ακροιςτεί πχ δείκτθσ 
με μονάδα μζτρθςθσ ποςοςτό  

Ρθγι ςτοιχείων  Χυμπλθρϊνεται θ πθγι ςτοιχείων του Δείκτθ 

Οριςμόσ / 

μζκοδοσ 
υπολογιςμοφ 

Χυμπλθρϊνεται ο οριςμόσ του δείκτθ και θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ πχ. για κοινοφσ δείκτεσ 
ΕΞΨ υπολογιηόμενουσ από απογραφικά Δελτία ςυμπλθρϊνεται θ ςυνκικθ υπολογιςμοφ του 
δείκτθ 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ Χυμπλθρϊνεται θ ςυχνότθτα που μετρείται θ επίτευξθ του δείκτθ πχ μινασ –τρίμθνο –
εξάμθνο – ετθςίωσ- ανά διετία – ανά τριετία 

Χριςθ δεκαδικϊν  Επιλζγεται για δείκτεσ των οποίων θ μονάδα μζτρθςθσ δικαιολογεί τθν χριςθ δεκαδικϊν πχ 
χλμ, ποςοςτό, τόνοι ιςοδφναμοι CO2, κα 

Ξατά κανόνα για δείκτεσ που μετροφν πλικοσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ δεκαδικϊν πχ 
άτομα, μελζτεσ, ζργα, επιςκζψεισ, δυναμικότθτα δομϊν 

Εφροσ τιμϊν ανά 
πράξθ 

Ψο πεδίο χρθςιμεφει για τθν αποφυγι λακϊν πλθκτρολόγθςθσ ςτθν τιμι ςτόχο ςτο ΨΔΥ και 
ςτο δελτίο επίτευξθσ ειδικά όταν υπάρχουν μονάδεσ μζτρθςθσ διαφορετικισ τάξθσ 
μεγζκουσ. Υχ ο δείκτθσ ποδθλατοδρόμοι με μονάδα μζτρθςθσ km, ςυμπλθρϊνεται ςτο ΨΔΥ 
εκ παραδρομισ τιμι ςτόχοσ 2300 ενϊ πρζπει να ςυμπλθρωκεί 2,3 

 

Αναλυτικά αναφζρονται τα παρακάτω νζα πεδία που προςτζκθκαν ςτο ΣΥΧ ςτον οριςμό του δείκτθ: 

 <μετριςιμοσ ανά πράξθ> NAI/OXI 

Υρόκειται για το πεδίο: ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ ΥΦΑΘΧ του 
Δελτίου Ψαυτότθτασ δείκτθ. 
Χυμπλθρϊνεται ΣΧΛ όταν οι πράξεισ ςυμβάλουν ςτον δείκτθ αλλά θ τιμι επίτευξθσ του 
δείκτθ δεν μετρείται ανά πράξθ  
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Υαράδειγμα 1:οι δείκτεσ αποτελζςματοσ ΕΨΥΑ/ΨΧ όπωσ ο Ψ4201 Δαπάνθ Ε&Α των 
επιχειριςεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ  
Υαράδειγμα 2: οι κοινοί δείκτεσ μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων ςυμμετεχόντων ΕΞΨ οι 
οποίοι μετρϊνται ςτο επίπεδο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ μζςω ερευνϊν ςε 
αντιπροςωπευτικό δείγμα ςυμμετεχόντων. 
 

 <Υπολογιηόμενοσ από Απογραφικά> ΡΑΛ/ΣΧΛ 

Χυμπλθρϊνεται ΡΑΛ για όςουσ δείκτεσ εκροισ ι άμεςου αποτελζςματοσ ΕΞΨ θ τιμι 
επίτευξθσ του δείκτθ υπολογίηεται βάςθ απογραφικϊν δελτίων Χυμμετεχόντων. 
Ωπενκυμίηουμε ότι ο υπολογιςμόσ των κοινϊν δεικτϊν εκροισ ΕΞΨ και άμεςου 
αποτελζςματοσ γίνεται αυτόματα ςτο ΣΥΧ για όλα τα απογραφικά δελτία. 
Επίςθσ ςυμπλθρϊνεται ΡΑΛ και για ειδικοφσ δείκτεσ εκροϊν ι άμεςων αποτελεςμάτων 
ςυμμετεχόντων που τα δεδομζνα τουσ προζρχονται από ςυνδυαςμό microdata κοινϊν 
δεικτϊν (π.χ. δείκτθσ εκροϊν Ψ4845 υμμετζχοντεσ 25-29 ετϊν» ςτθν ΥΑΡ, δείκτθσ άμεςων 
αποτελεςμάτων Ψ4816 Εργαηόμενεσ που διατθροφν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ). Και για αυτοφσ τουσ δείκτεσ οι τιμζσ τουσ προκφπτουν από 
ςυνδυαςμό Microdata των απογραφικϊν δελτίων ειςόδου ι εξόδου αντίςτοιχα. 
 

 <Τιμι επίτευξθσ (Ετιςια/ Σωρευτικι)>  

Ψο παραπάνω πεδίο κα χρθςιμοποιθκεί ςτο δελτίο επίτευξθσ Δείκτθ και ςτθν παραγωγι 
Ετιςιων Εκκζςεων. Για παράδειγμα, τιμι επίτευξθσ ΕΨΘΧΛΑ,  ςυμπλθρϊνεται για τουσ 
κοινοφσ δείκτεσ εκροισ και άμεςου αποτελζςματοσ ΕΞΨ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ 
ςυγκεντρωτικι τιμι υπολογίηεται αυτόματα, τόςο ςτο ΣΥΧ όςο και ςτθν sfc με τθν άκροιςθ 
των ετιςιων τιμϊν.  
Σι τιμζσ ςε επίπεδο πράξθσ κα πρζπει να δίνονται με απόλυτουσ αρικμοφσ για τθ 
διευκόλυνςθ του υπολογιςμοφ των ςωρευτικϊν τιμϊν/cumulative values (είτε ςε απόλυτεσ 
τιμζσ είτε ςε ποςοςτά) και των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων /aggregated data ςε επίπεδο 
επενδυτικισ προτεραιότθτασ ςτουσ πίνακεσ 2

 
Α, 2Β και 2Γ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ. 

Για δείκτεσ ΕΨΥΑ ςυμπλθρϊνονται ΧΩΦΕΩΨΛΞΕΧ τιμζσ ζτουσ για τθν επίτευξθ δείκτθ 

Θ ςωςτι ςυμπλιρωςθ των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ εξαςφαλίηει: 

 Ψθν ενθμζρωςθ του ΣΥΧ με ςωςτά δεδομζνα για δείκτεσ (ΕΥ, Υροςκλιςεισ, ΨΔΥ, Δελτίο 

Επίτευξθσ Δείκτθ Υράξθσ ) 

 Ψθν δθμιουργία αναφορϊν ςε διάφορα επίπεδα άκροιςθσ εφόςον πρόκειται για δείκτεσ 

ΥΣΧΣΨΛΞΣΩΧ. Ωπενκυμίηουμε ότι οι δείκτεσ ΥΣΧΣΨΛΞΣΛ ΠΘ ΑΚΦΣΛΗΤΠΕΡΣΛ δεν ακροίηουν 

ςτο ΣΥΧ. 
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Εικόνα 1: ΣΥΧ- Βοθκθτικζσ Εργαςίεσ- Δείκτεσ 

 

Δελτίο Ταυτότθτασ Δείκτθ 

Ψο δελτίο ταυτότθτασ δείκτθ επιςυνάπτεται ςτο ΣΥΧ ανά δείκτθ και είναι διακζςιμο κάκε 
φορά που χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ ςτο ΣΥΧ. Ανά δείκτθ μποροφν να επιςυναφτοφν 1 ι 
περιςςότερα Δελτία Ψαυτότθτασ ςτθν περίπτωςθ που αυτά τροποποιοφνται. 
Θ επιςφναψθ μπορεί να γίνει με 2 τρόπουσ: 

a. ςτθν υποενότθτα Βοθκθτικζσ Εργαςίεσ – Δείκτεσ 
b. ςτθν υποενότθτα Δείκτεσ ΕΥ 

Θ επιςφναψθ των Δελτίων Ψαυτότθτασ Δείκτθ ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα γίνεται ωσ εξισ: 

o Επιλζγετε ΕΥ ςτθν οκόνθ: Υρογραμματιςμόσ ΕΥ- ΕΨΥΑ/ΨΑ-ΕΞΨ: Επενδφςεισ – Ανάπτυξθ- 

Απαςχόλθςθ- Δομι – Δείκτεσ  

o Επιλζγετε ζνα δείκτθ από τθν καρτζλα Δείκτεσ (ανά ΕΥ/ Άξονα /ταμείο /κατθγορία 

περιφζρειασ  

o Επιλζγετε επιςφναψθ και επιςυνάπτετε το Δελτίο Ψαυτότθτασ του δείκτθ με 

κατθγορία ςυνθμμζνου εγγράφου 51400 Δελτίο Ψαυτότθτασ Δείκτθ 
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Εικόνα 2: a. ΣΥΧ -Δείκτεσ ΕΥ - Επιςφναψθ Δελτίων Ψαυτότθτασ Δείκτθ 
 

 
Εικόνα 3: b. ΣΥΧ Βοθκθτικζσ Εργαςίεσ Δείκτεσ - Επιςφναψθ Δελτίων Ψαυτότθτασ Δείκτθ 
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Εικόνα 4: ΣΥΧ- Φόρμα επιςφναψθσ αρχείων ανά δείκτθ 

 

2. ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σι δείκτεσ εγκεκριμζνου ΕΥ (κοινοί και ειδικοί) καταχωροφνται ςτο ΣΥΧ ςτθν υποενότθτα 
ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥ. Αντίςτοιχα καταχωροφνται ανά Άξονα ΥΟΘΡ ΨΒ οι επενδυτικζσ και οι ειδικοί ςτόχοι 
και ανά Άξονα ΨΒ οι ειδικοί ςτόχοι. 

Χε περίπτωςθ ανακεϊρθςθσ – τροποποίθςθσ των εγκεκριμζνων ΕΥ καταχωρείται ςτο ΣΥΧ και 
τίκεται ςε ιςχφ θ νζα ζκδοςθ ΕΥ. 

Σι δείκτεσ ΕΥ ζχουν είδοσ:  
 εκροισ,  
 αποτελζςματοσ,  
 οικονομικοί,  
 ΒΧΩ (βαςικοφ ςταδίου υλοποίθςθσ),  

 

 ςε Άξονεσ πλθν ΤΒ καταχωρείται θ ανάλυςθ:  
 

Δείκτεσ αποτελζςματοσ:  
ΕΥ- Άξονα – Ταμείο ΕΤΡΑ/ΤΣ – Ξατθγορία Υεριφζρειασ – Επενδυτικι Υροτ. – Ειδικό ςτόχο – 
Δείκτθσ αποτελζςματοσ τιμι ςτόχοσ 2023 (ανά Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  
Για το Ψαμείο Χυνοχισ δεν γίνεται ανάλυςθ ανά κατθγορία περιφζρειασ. 
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 (sfc2014-Ρίνακασ 3 Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων για κάκε ειδικό ςτόχο 
(για ΕΨΥΑ και Ψαμείο Χυνοχισ)  
 
ΕΥ- Άξονα – Ταμείο ΕΚΤ – Ξατθγορία Υεριφζρειασ – Επενδυτικι Υροτ. – Δείκτθσ 
αποτελζςματοσ τιμι ςτόχοσ 2023 (ανά Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  
 (sfc2014- Ρίνακασ 4: Ξοινοί δείκτεσ αποτελεςμάτων για τουσ οποίουσ ζχει οριςτεί τιμι 
ςτόχοσ και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων που αντιςτοιχοφν ςτον ειδικό 
ςτόχο (ανά επενδυτικι προτεραιότθτα και κατθγορία περιφζρειασ) (για το ΕΞΨ)  
 
ΕΥ- Άξονα – Ταμείο ΡΑΝ - Επενδυτικι Υροτ. - Δείκτθσ αποτελζςματοσ τιμι ςτόχοσ 2023 
(ανά Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  
(sfc2014- Ρίνακασ 4α: Δείκτεσ αποτελεςμάτων και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ 
αποτελεςμάτων που αντιςτοιχοφν ςτον ειδικό ςτόχο ςτο πλαίςιο τθσ ΥΑΡ ) 
 
Δείκτεσ εκροισ:  
ΕΥ- Άξονα -Ψαμείο - Ξατθγορία Υεριφζρειασ (για ΕΨΥΑ,ΕΞΨ) - Επενδυτικι Υροτ.- Δείκτθσ 
Εκροισ – (ανά Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  
(Sfc: Ρίνακασ 5: Ξοινοί δείκτεσ εκροϊν και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ εκροϊν ) 
 
Δείκτεσ πλαιςίου επίδοςθσ:  
ΕΥ - Άξονα - Ψαμείο - Ξατθγορία Υεριφζρειασ (για ΕΨΥΑ,ΕΞΨ) - Δείκτθσ οικονομικόσ ι ΒΧΩ 
τιμι ςτόχοσ.  
Sfc: Ρίνακασ 6: Υλαίςιο επιδόςεων του άξονα προτεραιότθτασ  

 

 ςε Άξονεσ ΤΒ καταχωρείται θ ανάλυςθ:  
 

Δείκτεσ εκροισ:  
ΕΥ- Άξονα - Ψαμείο – Δείκτθσ Εκροισ, - τιμι ςτόχοσ (Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  
(sfc2014: Ρίνακασ 13: Δείκτεσ εκροϊν (ανά άξονα προτεραιότθτασ) (για ΕΨΥΑ/ΕΞΨ/Ψαμείο 
Χυνοχισ))  
Δείκτεσ αποτελζςματοσ:  
ΕΥ- Άξονα - Ψαμείο - Ειδικό ςτόχο – Δείκτθσ αποτελζςματοσ - τιμι ςτόχοσ (ανά Φφλο 
εφόςον εφαρμόηεται). 
(sfc2014:Ρίνακασ 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων (ανά ειδικό ςτόχο) 
(για ΕΨΥΑ/ΕΞΨ/Ψαμείο Χυνοχισ)  
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Εικόνα 5 Δείκτεσ ΕΥ – Άξονασ – Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ /Ειδικοί Χτόχοι  
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Εικόνα 6 Δείκτεσ ΕΥ – Άξονασ – Ψαμείο – Ξατθγορία Υεριφζρειασ – Δείκτεσ Εκροισ – 
Αποτελζςματοσ 
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Εικόνα 7 Δείκτεσ ΕΥ – Άξονασ – Ψαμείο – Ξατθγορία Υεριφζρειασ – Δείκτεσ Υλαιςίου 
Επίδοςθσ 
 
 
3. ΡΟΣΚΛΘΣΘ – ΔΕΛΚΤΕΣ 

Θ ζκδοςθ Υρόςκλθςθσ ςτο ΣΥΧ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι περιγράφεται ςτθν διαδικαςία 
2.ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ, ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ  Ραράρτθμα I και περιλαμβάνει αναφορικά 
με το φυςικό αντικείμενο τα εξισ ςτοιχεία ανά περίπτωςθ: 
 Επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ  

 Ειδικοφσ ςτόχουσ 

 Δείκτεσ ΕΥ ι και πρόςκετουσ δείκτεσ 

 
Σι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ και οι ειδικοί ςτόχοι καταχωροφνται ςτθν πρόςκλθςθ ανά 
περίπτωςθ ανά άξονα πλθν ΨΒ ενϊ  ανά Άξονα ΨΒ καταχωροφνται οι ειδικοί ςτόχοι. 
Χτθν Υρόςκλθςθ καταχωροφνται οι δείκτεσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτα Ψεχνικά 
Δελτία Υράξεων που κα υποβλθκοφν ςτθν πρόςκλθςθ. Σι δείκτεσ Υρόςκλθςθσ /ΨΔΥ μπορεί να 
ζχουν είδοσ: 

 εκροισ,  
 αποτελζςματοσ,  
 οικονομικοί,  
 ΒΧΩ (βαςικοφ ςταδίου υλοποίθςθσ),  

Σι δείκτεσ που καταχωροφνται ςτθν πρόςκλθςθ μποροφν να είναι: 
 Δείκτεσ εγκεκριμζνου ΕΡ με τθν ανάλυςθ ανά περίπτωςθ: 

ΕΥ- Άξονα -Ψαμείο - Ξατθγορία Υεριφζρειασ (για ΕΨΥΑ,ΕΞΨ) - Επενδυτικι Υροτ.- ειδικόσ 
ςτόχοσ -Δείκτθσ  -τιμι ςτόχοσ  (ανά Φφλο εφόςον εφαρμόηεται).  

Σι δείκτεσ που δεν ανικουν ςτθν παραπάνω κατθγορία χαρακτθρίηονται ςαν ΡΟΣΚΕΤΟΛ. 
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Θ ορκότθτα ςυμπλιρωςθσ τθσ Υρόςκλθςθσ ελζγχεται με τουσ ελζγχουσ επικφρωςθσ 
Υρόςκλθςθσ βλ. αρχείο: ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΔΕΟΨΛΣΩ – ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΧΨΘΡ ΟΥ ΕΥΛΟΣΓΘ – ΖΓΞΦΛΧΘ (9/11/2015), 

 

Δείκτεσ Οριηόντιων Ρράξεων 

Σι δείκτεσ πρόςκλθςθσ που αφοροφν οριηόντιεσ πράξεισ ΠΘ ΧΩΦΣΚΕΨΣΩΠΕΡΕΧ, οι οποίοι 
υλοποιοφνται ςε περιςςότερεσ από 1 περιφζρειεσ ι κατθγορίεσ περιφερειϊν και θ τιμι ςτόχοσ 
και θ τιμι επίτευξθσ του δείκτθ δεν χωροκετείται, χαρακτθρίηονται ΠΘ ΧΩΦΣΚΕΨΣΩΠΕΡΣΛ 
ΔΕΛΞΨΕΧ. 

Για ΠΘ ΧΩΦΣΚΕΨΣΩΠΕΡΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ θ τιμι ςτόχου και επίτευξθσ του δείκτθ λαμβάνει τθν ίδια 
τιμι ςε κάκε περιφζρεια ι κατθγορία περιφζρειασ αλλά και για τθν πράξθ ςυνολικά και δεν 
επιμερίηεται οφτε ακροίηεται ανά περιφζρεια 

πχ ο παρακάτω δείκτθσ είναι πανελλαδικισ εμβζλειασ και ζχει τιμι ςτόχο 15 ςε κάκε περιφζρεια 
ι κατθγορία περιφζρειασ αλλά και ςτον άξονα και ςυνολικά ςτθν χϊρα θ τιμι ςτόχοσ είναι 
επίςθσ 15. 

<T4853 Χυςτθμικζσ παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ 
πρόνοιασ που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται > 

Χρειάηεται διευκρίνθςθ από ΕΑ αν θ προαναφερκείςα αποτφπωςθ ςτο ΟΠ των ΜΘ 
ΧΩΡΟΘΕΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ θ οποία είναι ίδια με τθν προθγοφμενθ ΠΠ 2007-2013 είναι ςωςτό 
να εφαρμόηεται και ςτθν τρζχουςα Προγραμματικι Περίοδο 2014-2020  

 
Εικόνα 8: ΣΥΧ – Υρόςκλθςθ – Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ – Ειδικοί Χτόχοι 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/5PP_ElegxoiLP_EpilogiEgkrisi_101115.xls
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Εικόνα 9: ΣΥΧ – Υρόςκλθςθ – Δείκτεσ ΕΥ – Υρόςκετοι Δείκτεσ 
 

 
Εικόνα 10: ΣΥΧ – Υρόςκλθςθ – ΠΘ ΧΩΦΣΚΕΨΣΩΠΕΡΣΛ ΔΕΛΞΨΕΧ (ΣΦΛΗΣΡΨΛΕΧ ΥΦΑΕΛΧ) 
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4. ΔΕΛΚΤΕΣ ΡΑΞΘΣ (ΤΔΡ) 

Χτο Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ ΨΔΥ, το οποίο υποβάλλει ο Δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο μιασ Υρόςκλθςθσ, 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο τμιμα <Ε1. Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ> οι δείκτεσ τθσ οικίασ πρόςκλθςθσ με 
τα εξισ ςτοιχεία ανά κωδικό δείκτθ: 

 γεωγραφικι περιφζρεια,  
 θ τιμι ςτόχοσ ανά ςφνολο ι και ανά φφλο αν απαιτείται, 
 Επενδυτικι Υροτεραιότθτα, 
 Ψαμείο. 

Θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ ΣΥΧ που ακολουκείται είναι θ: 3.ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΟΡΣ ΜΕ ΔΕΛΚΤΕΣ 
ΡΑΞΕΩΝ, ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ Ραράρτθμα I 

Σι ζλεγχοι επικφρωςθσ του ΨΔΥ εξαςφαλίηουν τθν πλθρότθτα και αποτρζπουν τα λάκθ λογικισ ςτθν 
ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεικτϊν 
πράξθσ: ΑΦΧΛΞΘ > ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΧΦΘΧΨΩΡ ΣΥΧ > Ζγγραφα/ Σδθγίεσ, ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΧΕ ΨΔΥ (10/11/2016), 

 
Εικόνα 11: Διαχείριςθ Δελτίων ΣΥΧ - ΨΔΥ-Ε1 Δείκτεσ Υαρακολοφκθςθσ - info box Δείκτθ 

 

Ανά Δείκτθ είναι διακζςιμθ ςτουσ δικαιοφχουσ και ςτισ ΔΑ κατά τθν επεξεργαςία - επιςκόπθςθ του 

Ψεχνικοφ Δελτίου Υράξθσ ςτο ΣΥΧ μζςω info box  θ παρακάτω πλθροφορία από το Δελτίο 
Ψαυτότθτασ Δείκτθ. 

http://www.ops.gr/Ergorama/actions.jsp?action=menuitemSelect&menuitemId=tabAAA
http://www.ops.gr/Ergorama/actions.jsp?action=menuitemSelect&menuitemId=ergorama5
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/5PP_Elegxoi_TDP_Nov-2016.xlsx
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Εικόνα 12: ΨΔΥ –info box Δείκτθ- CRY01 -Διαχείριςθ Δελτίων ΣΥΧ 
 
5. ΚΟΛΝΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΤ/ΡΑΝ ΕΚΟΘΣ ΚΑΛ ΑΜΕΣΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Θ ενθμζρωςθ του ΣΥΧ με απογραφικά δελτία και κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ/ΥΑΡ περιγράφεται ςτισ 2 
διαδικαςίεσ 4 και 7 ςτο ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ Ραράρτθμα I  

o 4.ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΣΥΧ- ΞΣΛΡΣΛ ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΞΨ/ΥΑΡ, 

o 7.ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘΧ ΑΥΣΓΦΑΦΛΞΩΡ  

5.1. Ρρότυπο Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου / Εξόδου  

Οριςμόσ Ρρότυπου Απογραφικοφ Δελτίου  

 Ψα πρότυπα απογραφικά δελτία Ειςόδου και Εξόδου καταχωροφνται ςτο ΣΥΧ ςτισ 

βοθκθτικζσ εργαςίεσ και δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουσ. 

 Δίνεται θ δυνατότθτα ςε ςυνεννόθςθ με τθν ΔΑ πριν τθν ζκδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ να γίνει 

προςαρμογι του προτφπου ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ.  

 Ωπάρχει θ δυνατότθτα προςυμπλθρωμζνων απαντιςεων πχ για προςκλιςεισ που 

απευκφνονται ςε ΦΟΛΤΘΤΕΣ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ προςυμπλθρϊνεται απάντθςθ ΡΑΛ 

ςτισ 2 παρακάτω ερωτιςεισ, ςτο απογραφικό Ειςόδου 

o Β:Χυμμετζχετε ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια 

βίου μάκθςθσ, επιδοτοφμενο ι μθ; Αν ναι, ςθμειϊςτε ςε ποια από τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ ανικετε: 

o Β4: Είμαι Φοιτθτισ/τρια τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πλιρουσ φοίτθςθσ 

 Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα περιοριςμοφ των ερωτθμάτων: πχ για προςκλιςεισ που 

απευκφνονται ςε ΦΟΛΤΘΤΕΣ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αφαιροφνται από το ςτο 

απογραφικό ΕΛΧΣΔΣΩ οι ερωτιςεισ: 

o Γ1: Δεν ζχω αποφοιτιςει από το δθμοτικό ςχολείο 

o Γ2:Απόφοιτοσ/θ Δθμοτικοφ Χχολείου 

o Γ3: Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου ι ΧΔΕ (Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ) 
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Εικόνα 13: Βοθκθτικζσ Εργαςίεσ πρότυπο απογραφικό δελτίο Ειςόδου/Εξόδου 

 

Ρρόςκλθςθ – Ρρότυπο Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου / Εξόδου 

Χε Υροςκλιςεισ ςτισ οποίεσ πρόκειται να ενταχκοφν πράξεισ με υποχρζωςθ να ςυλλζγουν 
Απογραφικά Δελτία  ανά ςυμμετζχοντα ανά πράξθ ϊςτε να υπολογιςτεί θ επίτευξθ όλων των κοινϊν 
δεικτϊν ΕΞΨ/ΥΑΡ εκροισ και άμεςου αποτελζςματοσ για ςυμμετζχοντεσ απαιτείται: 
 

 Επιλογι τθσ ζνδειξθσ: Χυλλογι προςωπικϊν δεδομζνων 
 Επιλογι του πρότυπου απογραφικοφ με το οποίο κα γίνει θ ςυλλογι των προςωπικϊν 

δεδομζνων το οποίο ζχει προθγουμζνωσ καταχωρθκεί ςτο ΣΥΧ -Βοθκθτικζσ εργαςίεσ 
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Εικόνα 14: ΣΥΧ – Υρόςκλθςθ – Χυλλογι προςωπικϊν δεδομζνων – πρότυπο απογραφικό 
δελτίο  

 

Για τθν ενθμζρωςθ των δικαιοφχων ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα ops.gr και ςτο ΣΥΧ Διαχείριςθ 
Δελτίων  

o Ψα πρότυπα απογραφικά (pdf) 

o Tα ερωτιματα ανά πρότυπο απογραφικό 

o Ψο πρότυπο απογραφικό ανά πρόςκλθςθ 

5.2. Ενθμζρωςθ του ΟΡΣ με τα Απογραφικά Δελτία Ειςόδου και Εξόδου. 

Θ επίτευξθ κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ εκροισ και άμεςου αποτελζςματοσ για ςυμμετζχοντεσ βαςίηεται ςτα 
προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων κατά τθν είςοδο και κατά τθν ζξοδο από τθν πράξθ (ζωσ 
και 1 μινα μετά τθν ζξοδο) όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτα Απογραφικά Δελτία Ειςόδου και Εξόδου 
αντίςτοιχα και δεν αποτελεί προχπόκεςθ να ζχουν ςτοχοκετθκεί ςτθν πράξθ.  

 Ξατά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν πράξθ ςυμπλθρϊνεται το Απογραφικό Δελτίο 

Ειςόδου από το οποίο υπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ εκροισ ΕΞΨ/ΥΑΡ. 

 Ξατά τθν ζξοδο του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ ςυμπλθρϊνεται το Απογραφικό Δελτίο 

Εξόδου από το οποίο υπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ άμεςου αποτελζςματοσ ΕΞΨ/ΥΑΡ 

Θ ενθμζρωςθ του ΣΥΧ με τα Απογραφικά Δελτία Ειςόδου και Εξόδου ανά ςυμμετζχοντα ανά 
πράξθ γίνεται με 3 τρόπουσ 

 Πε δθμιουργία και ςυμπλιρωςθ των Απογραφικϊν Δελτίων ςτισ φόρμεσ του ΣΥΧ  

 Πε ειςαγωγι αρχείων xml  

 Πε web service 
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Χτο ΣΥΧ υποβάλλονται επιτυχϊσ ΠΣΡΣ πλιρθ απογραφικά Δελτία τα οποία δεν παρουςιάηουν 
ςφάλματα ςτουσ ζλεγχουσ επικφρωςθσ και μεταβαίνουν ςε κατάςταςθ <ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ>. Ξατά τθν 
υποβολι του Απογραφικοφ Δελτίου υπολογίηονται αυτόματα οι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ /ΥΑΡ. 

Δελτία ΕΟΟΛΥΘ ι με λογικά λάκθ ΔΕΡ υποβάλλονται και παραμζνουν ςε κατάςταςθ <ΩΥΣ 
ΩΥΣΒΣΟΘ>. 

Οάκθ ςτθν ςυμπλιρωςθ υποβλθκζντων απογραφικϊν Δελτίων οδθγοφν ςτθν ΕΥΛΧΨΦΣΦΘ του 
δελτίου ςτον Δικαιοφχο για διόρκωςθ και το δελτίο μεταβαίνει ςε κατάςταςθ <ΕΥΛΧΨΦΣΦΘ ΧΕ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΣ> το οποίο κα πρζπει αν το διορκϊςει και να το υποβάλει εκ νζου. 

Υεριγράφεται αναλυτικά θ δθμιουργία δελτίων Ειςόδου και Εξόδου ςτισ φόρμεσ του ΣΥΧ 

 
5.2.1.  Απογραφικό Δελτίο  Ειςόδου 

Ρροχποκζςεισ: 

 Θ πράξθ να είναι ενταγμζνθ 

 Ζχει δθλωκεί ςτθν αντίςτοιχθ πρόκλθςθ θ υποχρζωςθ ςυλλογισ Απογραφικϊν Δελτίων 
Χυμμετεχόντων. 

 Θ πρόςκλθςθ ζχει ςυνδεκεί με πρότυπο απογραφικό Δελτίο Ειςόδου και Εξόδου το οποίο 
δφναται να είναι προςαρμοςμζνο ςτθν πρόςκλθςθ με προςυμπλθρωμζνεσ απαντιςεισ ι με 
λιγότερα ερωτιματα ανά περίπτωςθ. 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ζχει ξεκινιςει και ο ςυμμετζχων ζχει ειςζλκει ςτθν πράξθ. 

 Σ Δικαιοφχοσ ι ο φορζασ υποβολισ απογραφικϊν να διακζτει κωδικό χριςτθ ςτο ΣΥΧ με 
αποκλειςτικό δικαίωμα καταχϊρθςθσ απογραφικϊν ςτο ςυγκεκριμζνο mis. 

Ρεριοριςμοί: 

 Επιτρζπεται Πόνο 1 δελτίο ειςόδου ανά ςυμμετζχοντα ανά πράξθ  

 
Επιλζγοντασ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ απογραφικοφ δελτίου ςυμπλθρϊνετε: 
MIS, ΑΠΞΑ, ΑΦΠ, Είδοσ Δελτίου ΕΛΧΣΔΣΩ  
 

 
Εικόνα 15 Δθμιουργία Δελτίου 

 
 

Ψο δελτίο ςυμπλθρϊνεται κατά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν πράξθ και περιλαμβάνει τθν εξισ 
πλθροφορία ανά ςυμμετζχοντα:  

 Ξωδικόσ πράξθσ (mis) 

 Θμερομθνία ειςόδου 

 Υεριφζρεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 

 ΑΠΞΑ, ΑΦΠ, Σνοματεπϊνυμο, Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, Θμ. Γζννθςθσ, Ψαχ. Ξϊδικα κακϊσ και 

αρικμό κάρτασ ανεργίασ και θμερομθνία ζναρξθσ ανεργίασ εάν βρίςκεται ςε κακεςτϊσ ανεργίασ.  
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 Ξωδικό του ςυμμετζχοντα ςτο ςφςτθμα του δικαιοφχου (πχ αρικμόσ αίτθςθσ ςυμμετζχοντα ι 

άλλο) 

Ρροςοχι: Ψα προςωπικά δεδομζνα εμφανίηονται ΠΣΡΣ ςτον χριςτθ που ζκανε τθν καταχϊρθςθ 
του Απογραφικοφ δελτίου ςτο ΣΥΧ. Τλοι οι υπόλοιποι χριςτεσ που ζχουν δικαίωμα ανάγνωςθσ του 
απογραφικοφ Δελτίου δεν βλζπουν τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του Συμμετζχοντα. 
 
Χτθν ςυνζχεια απαντϊνται τα ερωτιματα για τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 Α. Κακεςτϊσ εργαςίασ κατά τθν «Είςοδο» 

Ωποχρεωτικά να απαντθκεί ΡΑΛ ζνα από τα ερωτιματα Α1, Α2, Α3. 
Ανάλογα με τθν παραπάνω απάντθςθ να απαντθκοφν και τα ςχετικά υποερωτιματα. 

 

 Β. Κακεςτϊσ Εκπαίδευςθσ κατά τθν «Είςοδο» 

Ψο ερϊτθμα <Β υμμετζχετε ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια 
βίου μάκθςθσ, επιδοτοφμενο ι μθ; Αν ναι, ςθμειϊςτε ςε ποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ 
ανικετε:> πρζπει υποχρεωτικά να απαντθκεί ΡΑΛ ι ΤΧΛ.  

 
Ρροςοχι το παραπάνω ερϊτθμα απαντάται ΡΑΛ αν ο ςυμμετζχων όταν ειςζρχεται ςτθν πράξθ είναι 
ΘΔΘ ςε εκπαίδευςθ - κατάρτιςθ. Θ απάντθςθ δεν αφορά τθν πράξθ ςτθν οποία ειςζρχεται ακόμα και 
αν πρόκειται για εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ. 
Ανάλογα με τθν παραπάνω απάντθςθ κα απαντθκοφν και τα ςχετικά υποερωτιματα. 
Υχ Φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςε πράξεισ ΕΞΨ κα ζχουν πάντα ΡΑΛ ςτα ερωτιματα: 
<Β υμμετζχετε ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ, 
επιδοτοφμενο ι μθ; Αν ναι, ςθμειϊςτε ςε ποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ ανικετε:> 
<Β4 Είμαι Φοιτθτισ/τρια τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πλιρουσ φοίτθςθσ> 
 

 Γ. Μορφωτικό επίπεδο κατά τθν «Είςοδο» 

Ωποχρεωτικά ΡΑΛ ςε ζνα ΠΣΡΣ από τα ερωτιματα το ανϊτερο μορφωτικό επίπεδο που 
κατζχει ο ςυμμετζχων. 

 

 Δ. Ευάλωτθ Ομάδα κατά τθν «Είςοδο» 

Ψα ερωτιματα μποροφν κατά περίπτωςθ να λάβουν τιμι ΡΑΛ ι ΣΧΛ, κατά περίπτωςθ. 
Ψο ερϊτθμα <Δ3 Είςτε μζλοσ μονοπρόςωπου νοικοκυριοφ με ςυντθροφμενα τζκνα;> πρζπει 
υποχρεωτικά να απαντθκεί ΡΑΛ ι ΤΧΛ. 
Χτθν περίπτωςθ που δεν είςτε εργαηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςετε υποχρεωτικά με 
ΡΑΛ/ΣΧΛ το ερϊτθμα: 
<Δ1 Είςτε μζλοσ νοικοκυριοφ ςτο οποίο κανείσ δεν εργάηεται;> 
Αν απαντιςετε ΡΑΛ και ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα (Δ1) κα πρζπει υποχρεωτικά να 
απαντιςετε ΡΑΛ/ΣΧΛ το ερϊτθμα: 
<Δ2 Είςτε μζλοσ νοικοκυριοφ με ςυντθροφμενα τζκνα ςτο οποίο κανείσ δεν εργάηεται;> 

 
Θ ςυμπλιρωςθ των υποχρεωτικϊν πεδίων, κακϊσ και θ ςυμφωνία των απαντιςεων μεταξφ τουσ για 
κάκε δελτίο ελζγχεται με ελζγχουσ επικφρωςθσ. 
 
Σι δυνατζσ ενζργειεσ κατά τθν ςυμπλιρωςθ του δελτίου είναι: 
Αποκικευςθ – Επικφρωςθ – Υποβολι - Επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα  
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Εικόνα 16 Χυμπλιρωςθ Δελτίου «Ειςόδου» 

 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ του και εφόςον δεν υπάρχουν ςφάλματα ςε 
υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ επικφρωςθσ, το δελτίο Υποβάλλεται επιτυχϊσ ςτθν ΔΑ, και αλλάηει θ 
κατάςταςθ του: 

από <ΩΥΣ ΩΥΣΒΣΟΘ > ςε <ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ> ενϊ ταυτόχρονα υπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ εκροισ 
ΕΞΨ/ΥΑΡ για ςυμμετζχοντεσ. 

 

Μόνο Ρλιρθ Δελτία για τα οποία υπολογίηονται κοινοί δείκτεσ ΕΚΤ υποβάλλονται ςτο ΟΡΣ. 

Μθ πλιρθ δελτία κακϊσ και δελτία με λάκθ λογικισ παραμζνουν ςε κατάςταςθ ΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘ. 

 
Εικόνα 17 Χφάλματα Επικφρωςθσ 
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Εικόνα 18 Ωποβολι Δελτίου «Ειςόδου» (1) 

 

 
Εικόνα 19 Ωποβολι Δελτίου «Ειςόδου» (2) 

 

 

5.2.2. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου 

Ρροχποκζςεισ: 
1. Θ πράξθ είναι ενταγμζνθ 

2. Ζχει δθλωκεί ςτθν αντίςτοιχθ πρόκλθςθ θ υποχρζωςθ ςυλλογισ Απογραφικϊν Δελτίων 

Χυμμετεχόντων. 

3. Θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ολοκλθρϊκθκε ι ο ςυμμετζχων αποχϊρθςε πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

πράξθσ. 

4. Ζχει Ωποβλθκεί το αντίςτοιχο Δελτίο «Ειςόδου» για τον Χυμμετζχοντα και τθν πράξθ. 

5. Θ πράξθ ζχει ολοκλθρωκεί ι ο ςυμμετζχων εγκατζλειψε πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ 

 
Επιλζγοντασ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ απογραφικοφ δελτίου ςυμπλθρϊνονται: 

 Ξωδικόσ Υράξθσ (MIS),  

 ΑΠΞΑ,  

 ΑΦΠ,  

 Είδοσ Δελτίου: «ΕΞΟΔΟΥ».  

 
Ρεριοριςμοί: 

 ΜΟΝΟ εφόςον ζχει υποβλθκεί επιτυχϊσ το αντίςτοιχο δελτίο «ΕΛΣΟΔΟΥ» μπορείτε να 

δθμιουργιςετε και να υποβάλλετε το δελτίο «ΕΞΟΔΟΥ». 
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Εικόνα 20 Δθμιουργία Δελτίου «Εξόδου» 
 

Ψο δελτίο ςυμπλθρϊνεται κατά τθν «ζξοδο» του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ και περιλαμβάνει τθν 
εξισ πλθροφορία ανά ςυμμετζχοντα: 

 Ξωδικόσ πράξθσ (MIS) 

 ΑΦΠ 

 ΑΠΞA  

 Θμερομθνία «εξόδου» ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ 

 Σλοκλιρωςε ο ςυμμετζχων τθν πράξθ; (ΡΑΛ/ΣΧΛ) 

 
Χτθν ςυνζχεια απαντϊνται τα ερωτιματα για τισ παρακάτω ενότθτεσ: 
Α. Κακεςτϊσ εργαςίασ κατά τθν «Ζξοδο» 
Ωποχρεωτικά πρζπει να απαντθκεί ΡΑΛ ζνα από τα ερωτιματα Α1, Α2, Α3. 
Ανάλογα με τθν παραπάνω απάντθςθ πρζπει να απαντθκοφν και τα ςχετικά υποερωτιματα. 
 
Β. Κακεςτϊσ Εκπαίδευςθσ κατά τθν « Ζξοδο» 
Ωποχρεωτικά κα απαντθκεί ΡΑΛ ι ΤΧΛ το ερϊτθμα Β. 
Ανάλογα με τθν παραπάνω απάντθςθ πρζπει να απαντθκοφν και τα ςχετικά υποερωτιματα. 
 
Ε. Αποτζλεςμα κατά τθν « Ζξοδο» 
Χυμπλθρϊνεται ΡΑΛ ςε όποιο από τα ερωτιματα εμπίπτει ο ςυμμετζχων. 
Ψα ερωτιματα μποροφν κατά περίπτωςθ να λάβουν τιμι ΡΑΛ/ΣΧΛ. 
 
Θ ςυμπλιρωςθ των υποχρεωτικϊν πεδίων, κακϊσ και θ ςυμφωνία των απαντιςεων μεταξφ τουσ για 
κάκε δελτίο ελζγχεται με ελζγχουσ επικφρωςθσ. 
Σι δυνατζσ ενζργειεσ κατά τθν ςυμπλιρωςθ του δελτίου είναι: 
Αποκικευςθ – Επικφρωςθ – Υποβολι - Επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα.  
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Εικόνα 21 Χυμπλιρωςθ – Ωποβολι Δελτίου «‘Εξόδου» 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ του, το δελτίο Υποβάλλεται επιτυχϊσ ςτθν ΔΑ, εφόςον δεν 
υπάρχουν ςφάλματα ςε υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ επικφρωςθσ, και αλλάηει θ κατάςταςθ του ςε 
<ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ> 

 

5.2.3. Αρχικι ςελίδα Απογραφικϊν Δελτίων 

 
Χτθν αρχικι ςελίδα εμφανίηονται ανάλογα με τα δικαιϊματα του χριςτθ τα απογραφικά δελτία 
ΕΛΧΣΔΣΩ ΕΣΔΣΩ.  
 

 
Εικόνα 22 Αρχικι ςελίδα Απογραφικοφ Δελτίου 
 
Ξριτιρια αναηιτθςθσ Απογραφικϊν Δελτίων 

o Ξωδικόσ ωφελοφμενου ςτο ΣΥΧ 

o Αρικμόσ Απογραφικοφ Δελτίου 

o Είδοσ Δελτίου (ειςόδου/ εξόδου) 

o Ξατάςταςθ Δελτίου (ΩΥΣ ΩΥΣΒΣΟΘ-ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ-ΕΥΛΧΨΦΣΦΘ ΧΕ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣ) 
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Εικόνα 23 Ξριτιρια αναηιτθςθσ απογραφικϊν δελτίων 
 
Ξατάςταςθ δελτίου: Υπό Υποβολι 
Πετά τθν δθμιουργία και τθν 1

θ
 αποκικευςθ, το δελτίο βρίςκεται ςε κατάςταςθ «ΩΥΣ ΩΥΣΒΣΟΘ» 

και ΜΟΝΟ ο χριςτθσ που το ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΧΕ μπορεί να το επεξεργάηεται να το υποβάλει ι να το 
διαγράψει. Ψα προςωπικά ςτοιχεία του ωφελοφμενου κρυπτογραφοφνται και μόνο ο κωδικόσ 
χριςτθ που τα καταχϊρθςε ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά. Χε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ 
εμφανίηονται ανωνυμοποιθμζνα. Θ διόρκωςθ λανκαςμζνων ςτοιχείων ταυτότθτασ του 
ωφελοφμενου γίνεται με υποβολι HELP DESK 
 
Ξατάςταςθ δελτίου: Υποβλθκζν  
Ωπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ εκροισ ΕΞΨ/ΥΑΡ. Ξαμία αλλαγι ςτα δεδομζνα του δελτίου δεν είναι 
δυνατι ςε δελτίο ςε κατάςταςθ ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ. Πε τθν ενζργεια «ΕΥΛΧΞΣΥΘΧΘ» είναι δυνατι θ 
πρόςβαςθ για ανωνυμοποιθμζνθ ανάγνωςθ των Ωποβλθκζντων Δελτίων. 
 

 

Εικόνα 24 Επιςκόπθςθ ςε Ωποβλθκζν δελτίο 

 

Χε περίπτωςθ υποβολισ δελτίου με λάκοσ ςτοιχεία κα πρζπει να υποβλθκεί help desk για διόρκωςθ 
των ςτοιχείων και ανάλογα αν απαιτείται επανυπολογιςμόσ των κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ. 

 

5.2.4. Υπολογιςμόσ κοινϊν δεικτϊν ΕΚΤ για Συμμετζχοντεσ 

Σι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ ανά πράξθ (mis)υπολογίηονται ςτο ΣΥΧ κατά τθν ΩΥΣΒΣΟΘ των απογραφικϊν 
Δελτίων «Ειςόδου» και «Εξόδου» αντίςτοιχα. 

 Ωπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ /ΥΑΡ εκροισ (CO01 ζωσ CO19) κατά τθν υποβολι του 

Απογραφικοφ Δελτίου Ειςόδου ςφμφωνα με το περιεχόμενο του Δελτίου. 

 Ωπολογίηονται οι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ άμεςου αποτελζςματοσ κατά τθν υποβολι του 

Απογραφικοφ Δελτίου Εξόδου ΕΞΨ και οι κοινοί δείκτεσ άμεςων αποτελεςμάτων ΥΑΡ κατά 

τθν υποβολι του Απογραφικοφ Δελτίου Εξόδου ΥΑΡ ςφμφωνα με το περιεχόμενο του 

Δελτίου. 

5.2.5. Ζλεγχοι επικφρωςθσ μζκοδοσ Υπολογιςμοφ κοινϊν δεικτϊν ΕΚΤ /ΡΑΝ 

Ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα ops.gr και ςτο ΣΥΧ Διαχείριςθ Δελτίων  
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o αρχείο με τουσ ελζγχουσ επικφρωςθσ που εκτελοφνται κατά τθν υποβολι πλιρων 

απογραφικϊν δελτίων ςτο ΣΥΧ. Υρόκειται για ελζγχουσ πλθρότθτασ και λογικοφσ 

ελζγχουσ και ιςχφουν για όλα τα απογραφικά δελτία 

o αρχείο με τθν μζκοδο υπολογιςμοφ κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ βάςθ απαντιςεων ςτο 

απογραφικό δελτίο ειςόδου και εξόδου. 

 

5.2.6. Διόρκωςθ Απογραφικϊν Δελτίων 

Δίνεται ςτουσ χριςτεσ Διαχειριςτικισ Αρχισ θ δυνατότθτα επιςτροφισ ςτον Δικαιοφχο για διόρκωςθ 
του Απογραφικοφ Δελτίου Ειςόδου και Εξόδου.  

Θ ενζργεια ΕΥΛΧΨΦΣΦΘ είναι διακζςιμθ ςε δελτία ςε κατάςταςθ ΩΥΣΒΟΘΚΘΞΕ μζςα από τθν 
ενζργεια ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ.  

Ρροςοχι: Δεδομζνου ότι οι δείκτεσ αποτελζςματοσ που υπολογίηονται ςτο δελτίο εξόδου βαςίηονται 
ςτουσ δείκτεσ εκροισ που ζχουν υπολογιςτεί από το δελτίο Ειςόδου θ επιςτροφι Δελτίων Ειςόδου 
επιτρζπεται μόνο όταν δεν υπάρχει κανζνα δελτίο Εξόδου ςε κατάςταςθ <Ωποβλικθκε> για αυτόν 
τον ςυμμετζχοντα για αυτιν πράξθ. 

Άρα ςτθν περίπτωςθ που κζλετε να επιςτρζψετε δελτίο Ειςόδου για το οποίο το αντίςτοιχο δελτίο 
Εξόδου είναι ςε κατάςταςθ Ωποβλικθκε κα πρζπει να επιςτρζψετε πρϊτα το δελτίο Εξόδου και ςτθν 
ςυνζχεια το δελτίο Ειςόδου. 

Πετά τθν διόρκωςθ του δελτίου Ειςόδου υποβάλλετε εκ νζου πρϊτα το δελτίο Ειςόδου και ςτθν 
ςυνζχεια το δελτίο Εξόδου το οποίο εάν είχε υποβλθκεί επιςτράφθκε προκειμζνου να επιςτραφεί το 
δελτίο Ειςόδου. 

Θ επιςτροφι του δελτίου αλλάηει τθν κατάςταςθ του δελτίου από ΩΥΣΒΟΘΚΘΞΕ ςε <ΕΡΛΣΤΟΦΘ ΣΕ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟ> και ταυτόχρονα μθδενίηονται οι δείκτεσ που αρχικά υπολογίςτθκαν. 

Πετά τθν διόρκωςθ του δελτίου από τον δικαιοφχο και τθν επανυποβολι του Δελτίου οι δείκτεσ 
υπολογίηονται εκ νζου βάςθ των νζων δεδομζνων του δελτίου. 

Ρροςοχι: ςτθν αναφορά Ξατάλογοσ Απογραφικϊν δελτίων ανά mis εμφανίηεται θ τελευταία 
θμερομθνία υποβολισ του δελτίου και όχι τθσ 1

θσ
 υποβολισ αν ζχει γίνει επιςτροφι και 

επανυποβολι του δελτίου. 

 

Εικόνα 25: Επιςτροφι ςτον Δικαιοφχο για διόρκωςθ υποβλθκζντοσ Απογραφικοφ Δελτίου  
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Εικόνα 26: Επιβεβαίωςθ πριν τθν Επιςτροφι του Απογραφικοφ Δελτίου  

 

 

Εικόνα 27: Ξατάςταςθ δελτίου μετά τθν Επιςτροφι του Απογραφικοφ Δελτίου: ΕΥΛΧΨΦΣΦΘ ΧΕ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΣ 

 

 

 
5.2.7. Λςτοςελίδα OPS.GR: Ενθμερωτικό Υλικό, βοθκθτικά αρχεία  

 κωδικοποίθςθ ερωτθμάτων Ερωτιματα Υρότυπων Απογραφικϊν Δελτίων (07/11/2016) 

 αα template ανά Υρόςκλθςθ ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ_ΥΦΣΨΩΥΑ_ΑΥΣΓΦΑΦΛΞΑ 

 αρχείο ελζγχων επικφρωςθσ- υπολογιςμόσ δεικτϊν ΖΟΕΓΧΣΛ ΕΥΛΞΩΦΩΧΘΧ ΑΥΣΓΦΑΦΛΞΣΩ ΔΕΟΨΛΣΩ ΥΦΑΕΩΡ 

ΕΞΨ (04/11/2016) 

 οι κοινοί δείκτεσ ΕΞΨ περιζχονται ςτο αρχείο των καταχωρθμζνων κωδικοποιθμζνων ςτοιχείων 

ςτο ΣΥΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΞΣΛΡΣΛ ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΞΨ_ΥΑΡ(16/12/2016) 

 Σδθγίεσ και παραδείγματα για τθν υποβολι απογραφικϊν δελτίων μζςω web service και μζςω 

xml.  

 ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΡΟΓΑΦΛΚΩΝ ΔΕΛΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) ΣΕ ΡΑΞΕΛΣ ΕΚΤ,  

 XSD (08/04/2016) 

 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/Protipa_apografika_deltia.zip
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/Proskliseis_protipa_apografika.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/ElegxoiEpikirosisMicrodata.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/ElegxoiEpikirosisMicrodata.xls
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/koinoi_deiktes_EKT_PAN_12_12_2016.pdf
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=ws1420apdel&tabid=0
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/WebServices/SYM_Insert_Update_Delete_DELTIO_OFEL.xsd
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Εικόνα 28: ΣΥΧ Διαχείριςθ Δελτίων – Σδθγίεσ Ανακοινϊςεισ 

 

 

6. ΔΕΛΤΛΟ ΕΡΛΤΕΥΞΘΣ ΔΕΛΚΤΩΝ ΡΑΞΘΣ (ΔΕΔΡ) (ΡΛΛΟΤΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ) 

Πετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςυμπλθρϊνεται για κάκε ζτοσ υλοποίθςθσ το Δελτίο Επίτευξθσ Δεικτϊν 
Υράξθσ (ΔΕΔΥ). 

Δίνεται θ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ παραπάνω από 1 ΔΕΥΔ ανά πράξθ ανά ζτοσ. Ι max ζκδοςθ ΔΕΔΥ ανά 
ζτοσ ανά πράξθ τίκεται ςε ιςχφ. 

 

Δθμιουργία ΔΕΔΡ Για τθν δθμιουργία ΔΕΔΥ επιλζγετε ζτοσ και Ξωδικό πράξθσ (mis) 

 

 

Εικόνα 29. Δθμιουργία ΔΕΔΥ 
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Εικόνα 30. Χυμπλιρωςθ ΔΕΔΥ 

 

Συμπλιρωςθ ΔΕΡΔ 

Χυμπλθρϊνονται από τον δικαιοφχο οι ενότθτεσ Α και Β και το ΔΕΔΥ υποβάλλεται ςτθν Διαχειριςτικι Αρχι 
εφόςον δεν υπάρχουν ςφάλματα ςτουσ ελζγχουσ επικφρωςθσ 

Α. Γενικά Στοιχεία Ρράξθσ 

o Χυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του Χυντάξαντα. 

o Για πράξεισ ταμείου ΕΨΥΑ /ΨΧ εφόςον θ πράξθ ζχει φυςικά περατωκεί ι πλιρωσ εκτελεςκεί 

ςυμπλθρϊνεται αντίςτοιχα θ θμερομθνία Φυςικισ περάτωςθσ ι πλθρουσ εκτζλεςθσ (ϊςτε να 

ςυμπεριλθφκεί θ τιμι επίτευξθσ του δζικτθ ςτθν ετιςια ζκκεςθ ςαν Χυγκεντρωτικι τιμι –πλιρωσ 

εκτελεςκείςεσ πράξεισ -πραγματικι υλοποίθςθ). 

Β. Ρρόοδοσ επίτευξθσ δεικτϊν Ρράξθσ 

Χυμπλθρϊνεται θ επίτευξθ του δείκτθ για το ζτοσ αναφοράσ του δελτίου ανά ταμείο, ανά επενδυτικι 
προτεραιότθτα ανά περιφζρεια και κατά περίπτωςθ ανά φφλο. 

Δεν ςυμπλθρϊνεται τιμι επίτευξθσ για δείκτεσ που δεν μετρείται θ επίτευξθ ςε επίπεδο πράξθσ. 

Θ επίτευξθ για κοινοφσ δείκτεσ ΕΞΨ/ΥΑΡ εκροισ και άμεςου αποτελζςματοσ για ςυμμετζχοντεσ 
προκφπτει αυτόματα ςτο ΣΥΧ από τα υποβλθκζντα απογραφικά δελτία με θμερομθνία δελτίου 
(ειςόδου ι εξόδου )ςτο ζτοσ αναφοράσ του ΔΕΔΥ. 

Για πλθροφόρθςθ του δικαιοφχου εμφανίηεται ανά δείκτθ πλθροφορία από το Δελτίο Ψαυτότθτασ 
Δείκτθ ςτο info box. 

 

Β2.Στοιχεία Δεδομζνων Συμμετεχόντων ςτθν Ρράξθ ι ςτο Υποζργο 

Θ ενότθτα Β2 ςυμπλθρϊνεται για πράξεισ με υποχρζωςθ ςυλλογισ απογραφικϊν Δελτίων  

Σ δικαιοφχοσ για το ζτοσ αναφοράσ του δελτίου ςυμπλθρϊνει: 

o τον αρικμό των ςυμμετεχόντων που ειςιλκαν ςτθν πράξθ (ωφελικθκαν) 

o τον αρικμό από τουσ παραπάνω ςυμμετζχοντεσ που ζχουν πλιρθ απογραφικά δελτία ΕΛΧΣΔΣΩ 

o τον αρικμό των ςυμμετεχόντων που εξιλκαν από τθν πράξθ (ολοκλιρωςαν ι εγκατζλειψαν) 

o τον αρικμό από τουσ παραπάνω ςυμμετζχοντεσ που ζχουν πλιρθ απογραφικά δελτία ΕΣΔΣΩ 

 

Ενθμερωτικά εμφανίηεται το πλικοσ των καταχωρθμζνων ςτο ΣΥΧ Απογραφικϊν Δελτίων Ειςόδου 
και Εξόδου, ςε κατάςταςθ ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ, για το ζτοσ αναφοράσ και ςυνολικά για όλα τα ζτθ. 
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Χε περίπτωςθ απόκλιςθσ και κακυςτζρθςθσ ενθμζρωςθσ του ΣΥΧ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ 
προβλεπόμενθ θμερομθνία υποβολισ ςτο ΣΥΧ των πλιρων απογραφικϊν Δελτίων Ειςόδου και 
Εξόδου για το ζτοσ αναφοράσ. 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ του ΔΕΔΥ εφόςον δεν υπάρχουν ςφάλματα ςε 
υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ επικφρωςθσ το δελτίο υποβάλετε ςτθν ΔΑ. 

 

 

 

Εικόνα 31. Α. Γενικά ςτοιχεία πράξθσ 
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Εικόνα 32. Β. Υρόοδοσ επίτευξθσ δεικτϊν Υράξθσ 

 

 

Εικόνα 33.info box δείκτθ ςτο ΔΕΔΥ 

 

Εικόνα 34. Β2.Χτοιχεία Δεδομζνων Χυμμετεχόντων ςτθν Υράξθ ι ςτο Ωποζργο 
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Εικόνα 35. Αρχικι Χελίδα ΔΕΔΥ 

Αρχικι Σελίδα: Εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα τα Δελτία Επίτευξθσ Δεικτϊν Υράξθσ με τθν εξισ 
πλθροφορία: Id Δελτίου, ζκδοςθ, mis, αα Υρόςκλθςθσ, Ψίτλοσ, Ζτοσ, Δικαιοφχοσ, Θμερομθνία 
Ωποβολισ, Ξατάςταςθ Δελτίου  

Κριτιρια αναηιτθςθσ του Δελτίου  
o Ξωδικόσ πράξθσ ( mis) 
o Id ΔΕΟΨΛΣΩ 
o Ξατάςταςθ Δελτίου 

Καταςτάςεισ Δελτίου 
o Ωπό υποβολι 
o Ωποβλθκζν από Δικαιοφχο 
o Επιςτροφι ςε δικαιοφχο 
o Ωπό επεξεργαςία από ΔΑ 
o Επαλθκευμζνο από ΔΑ (ΑΥΣΔΕΞΨΣ ΕΟΕΓΠΕΡΣ) 

Ενζργειεσ Δελτίου: Σι ενζργειεσ που μποροφν να γίνου ςε κάκε δελτίο εξαρτϊνται αφενόσ από τθν 
κατάςταςθ του Δελτίου και αφετζρου από τα δικαιϊματα του χριςτθ κακϊσ και αν ο χριςτθσ είναι 
δικαιοφχοσ ι ΔΑ. 

Δελτίο Διοικθτικισ Επαλικευςθσ Δεικτϊν Ρράξθσ 

Θ ΔΑ επιλζγοντασ επεξεργαςία ςε ΩΥΣΒΟΘΚΕΡ Δελτίο Επίτευξθσ Δεικτϊν Υράξθσ ςυμπλθρϊνει 
το Δελτίο Διοικθτικισ Επαλικευςθσ πράξθσ και το δελτίο λαμβάνει κατάςταςθ: Επαλθκευμζνο 
από ΔΑ (ΑΥΣΔΕΞΨΣ ΕΟΕΓΠΕΡΣ) 

ΥΦΣΧΣΧΘ Πόνο επαλθκευμζνα ςτοιχεία δεικτϊν κα δίνονται ςε αναφορζσ και κα ςυμμετζχουν 
ςε ετιςιεσ εκκζςεισ. 
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ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ – Ραράρτθμα Λ 
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1. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΟΛΣΜΟΥ ΔΕΛΚΤΩΝ ΣΤΟ ΟΡΣ

ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤΕΥ ΟΡΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΛΚΘ ΑΧΘ 

Ζλεγχοσ 
ορκότθτασ & 
πλθρότθτασ

Ψζλοσ διαδικαςίασ

Ενιαίο Χφςτθμα 
Δεικτϊν

Δθμιουργία Δελτίου 
Ψαυτότθτασ Δείκτθ (ΔΨΔ)

ΣΧΛ

Ωποβολι ΔΨΔ

ΡΑΛ

Ζλεγχοσ 
ορκότθτασ & 
πλθρότθτασ

ΣΧΛ

Σριςτικοποιθμζνο 
ΔΨΔ

ΡΑΛ

Ζγκριςθ ΕΥ
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2. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΟΡΣ-ΔΕΛΚΤΕΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤΕΥ ΟΡΣ ΔΛΑΧ/ΚΘ ΑΧΘ ΕΡ

Απαιτοφνται 
νζοι δείκτεσ;

Ωποβολι Αιτιματοσ  
Help Desk

ΡΑΛ

Ξωδικοποίθςθ 
και καταχϊρθςθ 

Ρζου Δείκτθ 

Διατφπωςθ 
γνϊμθσ

Εξειδίκευςθ ΕΥ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΣΧΛ

Ζλεγχοσ Ψαμείου 
(ΕΞΨ, ΕΨΥΑ, ΨΧ)

ΣΧΛ

Χρθςιμοποιοφνται 
δείκτεσ ΕΥ

Χυμπλιρωςθ 
πρόςκλθςθσ ςτο ΣΥΧ

Ζκδοςθ πρόςκλθςθσ

ΡΑΛ

Ψζλοσ Διαδικαςίασ

ΣΧΛ Διατφπωςθ γνϊμθσ
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3. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΟΡΣ ΜΕ ΔΕΛΚΤΕΣ ΡΑΞΕΩΝ

ΔΑ ΕΡΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ

Υ
Α

Φ
Α

Ξ
Σ

Ο
Σ

ΩΚ
Θ

ΧΘ
 Υ

Φ
Α

Θ
Χ

Υ
Φ

ΛΡ
 Ψ

Θ
Ρ

 Ε
Ρ

ΨΑ
Θ

 Υ
Φ

Α
Θ

Χ

Χυμπλιρωςθ και Ωποβολι ΨΔΥ  
(με τουσ δείκτεσ τθσ πρόςκλθςθσ 
– με τιμι ςτόχο ι/και κατανομι 

ανά φφλο όπου, απαιτείται)

Ζγκριςθ και 
Επιλογι Υράξθσ

Υαρακολοφκθςθ 
Υράξεων

Χυμπλιρωςθ και Ωποβολι (μια 
φορά το ζτοσ τουλάχιςτον) του 

Δελτίου Επίτευξθσ Δεικτϊν 
Υράξθσ

Δελτίο Επίτευξθσ 
Δεικτϊν Υράξθσ

Βάςει τθσ επεξεργαςίασ Δελτίου 
Επίτευξθσ Δεικτϊν καταχωρείται 

ςτο ΣΥΧ το Δελτίο Διοικθτικισ 
Επαλικευςθσ Δείκτθ Υράξθσ

Δελτίο Διοικθτικισ 
Επαλικευςθσ Δείκτθ 

Υράξθσ

Ψζλοσ Διαδικαςίασ

Ψεχνικό Δελτίο 
Υράξθσ

Βάςθ 
Δεδομζνων ΣΥΧ

Δείκτεσ

Ζκδοςθ 
Υρόςκλθςθσ
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4. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΟΡΣ ΚΟΛΝΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΤ (Microdata)

ΕΥΣΑ/ΕΥΣΕΚΤΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΟΡΣ ΔΑ ΕΡ / ΕΦ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

Υ
Α

Φ
Α

Ξ
Σ

Ο
Σ

ΩΚ
Θ

ΧΘ
 Υ

Φ
Α

Θ
Χ

Υ
Φ

ΛΡ
 Ψ

Θ
Ρ

 Ε
Ρ

ΨΑ
Θ

 Υ
Φ

Α
Θ

Χ

Ειςαγωγι και 
κωδικοποίθςθ ςτισ 

βοθκθτικζσ 
υπθρεςίεσ ΣΥΧ

Βοθκθτικζσ 
Ωπθρεςίεσ ΣΥΧ

Σριςμόσ ςτθν πρόςκλθςθ:
1. τθσ υποχρζωςθσ του 

δικαιοφχου για ςυλλογι 
Microdata, και 

2. ςφνδεςθ με πρότυπο 
απογραφικό

Χυμπλιρωςθ και υποβολι 
Απογραφικϊν Δελτίων Ειςόδου

ςτο ΣΥΧ

Ζλεγχοσ 
ορκότθτασ & 
πλθρότθτασ

Ξατάρτιςθ ενιαίου 
ςυςτιματοσ δεικτϊν

Ζκδοςθ 
Υρόςκλθςθσ

Δθμιουργία πρότυπου 
Απογραφικοφ Δελτίου ΕΞΨ-

ΥΑΡ

Χυμπλιρωςθ και 
υποβολι 

ερωτθματολόγιων 
ειςόδου ςτο ςφςτθμα του 

Δικαιοφχου

Χυμπλιρωςθ και υποβολι 
Απογραφικϊν Δελτίων Εξόδου

ςτο ΣΥΧ

Χυμπλιρωςθ και 
υποβολι 

ερωτθματολόγιων εξόδου 
ςτο ςφςτθμα του 

Δικαιοφχου

Ζλεγχοσ 
ορκότθτασ & 
πλθρότθτασ

Ψζλοσ διαδικαςίασ

Πετά τθν είςοδο του ςυμμετζχοντα ςτθν Υράξθ

ΣΧΛ

ΡΑΛ

Πετά τθν ζξοδο του ςυμμετζχοντα από τθν πράξθ

Επιλογι / Ζγκριςθ Υράξθσ

ΡΑΛ

ΣΧΛ

Ωπολογιςμόσ κοινϊν 
δεικτϊν ΕΞΨ-ΥΑΡ 

εκροισ και άμεςου 
αποτελζςματοσ 

(βάςει ANNEX D ESF)

Βάςθ 
Δεδομζνων ΣΥΧ

Βάςθ 
Δεδομζνων ΣΥΧ
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5. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΤΡΑ-ΤΣ (ΥΡΟ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ)

ΔΑ ΕΡ / ΕΦΕΥ ΟΡΣ

Δθμιουργία δελτίου 
προόδου δεικτϊν 

αποτελζςματοσ ΕΨΥΑ /ΨΧ

Ζλεγχοσ 
ορκότθτασ & 
πλθρότθτασ

Διαδικαςία οριςμοφ δεικτϊν

Ωποβολι δελτίου προόδου 
δεικτϊν αποτελζςματοσ 

ΕΨΥΑ /ΨΧ

Ψζλοσ διαδικαςίασ

ΣΧΛ

ΡΑΛ

Δελτίο προόδου δεικτϊν 
αποτελζςματοσ ΕΨΥΑ /ΨΧ

Υθγι άντλθςθσ 
δεικτϊν
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6.ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΤΘΣΛΩΝ ΕΚΚΕΣΕΩΝ

ΔΑ ΕΡΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΣ

Χυμπλιρωςθ ετιςιασ 
ζκκεςθσ

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ του 
ΣΥΧ με δείκτεσ πράξθσ

Ψζλοσ διαδικαςίασ

Διαδικαςία υποβολισ 
απογραφικϊν

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ του 
ΣΥΧ με δείκτεσ αποτελζςματοσ 

ΕΨΥΑ /ΨΧ

Ωλοποίθςθ δεικτϊν ΕΥ / 
Υαραγωγι πινάκων δεικτϊν 

ετιςιασ ζκκεςθσ

Βάςθ 
Δεδομζνων ΣΥΧ
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7.ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΓΑΦΛΚΩΝ

ΕΥ  ΟΡΣΔΑ ΕΡ / ΕΦΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

Αίτθμα τροποποίθςθσ 
ςτοιχείων απογραφικϊν

Ενθμζρωςθσ ΣΥΧ - 
Ξοινοί Δείκτεσ ΕΞΨ 

(Microdata)

Επαλικευςθ των 
ςτοιχείων του αιτιματοσ 

τροποποίθςθσ

Είναι αποδεκτό
το αίτθμα 

τροποποίθςθσ

Αφορά ςε 
προςωπικά ςτοιχεία

ΡΑΛ

Ωποβολι αιτιματοσ Help 
desk για τροποποίθςθ 

δεδομζνων 

ΣΧΛ

ΡΑΛ

Διόρκωςθ και υποβολι 
απογραφικϊν Δελτίων 

Ειςόδου ςτο ΣΥΧ

Ψζλοσ Διαδικαςίασ

Εξζταςθ αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ 

ΣΧΛ

ΑποδεκτόΣΧΛ

Επιςτροφι απογραφικοφ 
δελτίου ςτο Δικαιοφχο και 

μθδενιςμόσ υπολογιςκζντων 
δεικτϊν

ΡΑΛ

Αλλαγι των 
προςωπικϊν 
δεδομζνων

Αίτθμα τροποποίθςθσ 
ςτοιχείων απογραφικϊν

Αίτθμα τροποποίθςθσ ςτοιχείων απογραφικϊν

Ωπολογιςμόσ κοινϊν 
δεικτϊν ΕΞΨ-ΥΑΡ 

εκροισ και άμεςου 
αποτελζςματοσ 

(βάςει ANNEX D ESF)
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ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ – Ραράρτθμα ΛΛ 
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ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ – ΔΕΛΚΤΕΣ   

Ραράρτθμα ΛI  : Τεκμθρίωςθ κάλυψθσ ςτο ΟΡΣ  των απαιτιςεων του  Κανονιςμοφ  480 Ραρ III του CDR για ςτοιχεία δεικτϊν ανά πράξθ 

 

Δεδομζνα για τουσ δείκτεσ  ΣΥΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ 

Σνομαςία και μοναδικό αναγνωριςτικό 
κακενόσ από τουσ κοινοφσ και ειδικοφσ ανά 
πρόγραμμα δείκτεσ εκροϊν που είναι 
ςυναφείσ με τθν πράξθ ι, όταν απαιτείται 
από τουσ ειδικοφσ κανόνεσ κάκε Ψαμείου, 
ονομαςία και μοναδικό αναγνωριςτικό 
κάκε κοινοφ δείκτθ εκροϊν, με κατανομι 
των ςυμμετεχόντων κατά φφλο 

Τλοι οι δείκτεσ εκροισ και αποτελζςματοσ ,κοινοί , ειδικοί δείκτεσ ΕΥ και 
άλλοι  που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ΣΥΧ ορίηονται  αρχικά ςτο 
: 
ΣΥΧ/Βοθκθτικζσ  Εργαςίεσ /Σριςμόσ  Δείκτθ  και λαμβάνουν  κωδικό , 
ονομαςία ,μονάδα μζτρθςθσ ,  φφλο και μια ςειρά από άλλα 
χαρακτθριςτικά (βλζπε οδθγό ΣΥΧ -ΔΕΛΞΨΕΧ    1.Σριςμόσ  Δείκτθ) 
Σι δείκτεσ εκροισ που είναι ςυναφείσ με τθν πράξθ ςυμπλθρϊνονται ςτο 
ΨΔΥ  (βλ. οδθγό ΣΥΧ -ΔΕΛΞΨΕΧ  4. Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ) 

Σ κωδικόσ και θ ονομαςία του δείκτθ  θ μονάδα 
μζτρθςθσ , το φφλο κακϊσ και αν πρόκειται για δείκτθ 
εκροισ ι αποτελζςματοσ εμφανίηονται display όπου 
χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ: 
 ςτο ΣΥΧ/ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥ,  ςτο ΣΥΧ/ Υρόςκλθςθ, ςτο 
ΣΥΧ/Ψεχνικό Δελτίο  Υράξθσ ςτο ΣΥΧ/Δελτιο Επίτευξθσ, 
ςτο ΣΥΧ/Δείτκεσ από απογραφικό, 
(βλ . οδθγό ΣΥΧ -ΔΕΛΞΨΕΧ  : 2.Δείκτεσ ΕΥ,  3.Υρόςκλθςθ , 
4.Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ ,5.Ξοινοί Δείκτεσ ΕΞΨ /ΥΑΡ για 
ςυμμετζχοντεσ ανά απογραφικό Δελτίο, 6. Δελτίο 
Επίτευξθσ Δεικτϊν  Υράξθσ) 

Πονάδα μζτρθςθσ για κάκε δείκτθ εκροϊν βλζπε πεδίο 31 βλζπε παρατιρθςθ πεδίου 31 
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Ψιμι-ςτόχοσ για τον δείκτθ εκροϊν, με 
κατανομι κατά φφλο, κατά περίπτωςθ 

Για τουσ  δείκτεσ εκροισ  τθσ πράξθσ καταχωρείται ςτο Ψεχνικό Δελτίο 
Υράξθσ θ τιμι ςτόχοσ  με ανάλυςθ ανά : επενδυτικι προτεραιότθτα , 
γεωγραφικι περιφζρεια, φφλο όπου απαιτείται. (βλ. οδθγό ΣΥΧ -
ΔΕΛΞΨΕΧ  4.Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ) 

Υροχπόκεςθ για να καταχωρθκεί ζνασ δείκτθσ ςε μία 
πράξθ είναι να ζχει προθγουμζνωσ καταχωρθκεί ςτθν 
αντίςτοιχθ Υρόςκλθςθ. Χτθν πρόςκλθςθ μποροφν να 
καταχωρθκοφν δείκτεσ ΕΥ (κοινοί και ειδικοί) ι άλλοι 
πρόςκετοι δείκτεσ.  
Ψόςο ςτθν Υρόςκλθςθ όςο και ςτο Δείκτεσ ΕΥ 
καταχωρείται ανά δείκτθ  τιμι ςτόχοσ  με ανάλυςθ  κατά 
περίπτωςθ ανά :(Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ , Ψαμείο, Ξατθγορία περιφζρειασ  
,Επενδυτικι προτεραιότθτα, ζτοσ 2023 και 2018 για 
δείκτεσ πλαιςίου επίδοςθσ ) : 
 (βλ.  οδθγό ΣΥΧ -ΔΕΛΞΨΕΧ , 2.Δείκτεσ ΕΥ, 3.Υρόςκλθςθ)  

Επίπεδο επίτευξθσ κάκε δείκτθ εκροϊν για 
κάκε θμερολογιακό ζτοσ, με κατανομι κατά 
φφλο κατά περίπτωςθ 

Θ επίτευξθ δεικτϊν   εκροισ  πράξθσ δθλϊνεται με 2 τρόπουσ: 
1. Χτο Δελτίο Επίτευξθσ Δείκτθ Υράξθσ δθλϊνεται  θ επίτευξθ δεικτϊν, 
εκτόσ των κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ για ςυμμετζχοντεσ,   με ανάλυςθ: 
 Ξωδικόσ πράξθσ , Ζτοσ , Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ ,Ψαμείο, Υεριφζρεια (Ξατθγορία περιφζρειασ (ΕΞΨ, 
ΕΨΥΑ)) ,Επενδυτικι προτεραιότθτα ,Φφλο (βλ. οδθγό ΣΥΧ-ΔΕΛΞΨΕΧ, 5. 
Δελτίο Επίτευξθσ Δείκτθ Υράξθσ.) 
2. Θ επίτευξθ  για τουσ κοινοφσ δείκτεσ εκροισ  ΕΞΨ προκφπτει από τα 
υποβλθκζντα Απογραφικά Δελτία ΕΛΧΣΔΣΩ   με τθν ίδια ανάλυςθ : 
 Ξωδικόσ πράξθσ, Ζτοσ , Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ ,Ψαμείο, Υεριφζρεια (Ξατθγορία περιφζρειασ (ΕΞΨ, 
ΕΨΥΑ) ,Επενδυτικι προτεραιότθτα, Φφλο.(βλ. οδθγό ΣΥΧ-ΔΕΛΞΨΕΧ 
,6.Ξοινοί Δείκτεσ ΕΞΨ /ΥΑΡ για ςυμμετζχοντεσ ανά απογραφικό Δελτίο) 

Ψο Δελτίο επίτευξθσ δείκτθ Υράξθσ βρίςκεται  ςε πιλοτικι 
λειτουργία.  
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Σνομαςία και μοναδικό αναγνωριςτικό 
κακενόσ από τουσ κοινοφσ και ειδικοφσ ανά 
πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων(3) που 
είναι ςυναφείσ με τθν πράξθ ι, όταν 
απαιτείται από τουσ ειδικοφσ κανόνεσ κάκε 
Ψαμείου, ονομαςία και μοναδικό 
αναγνωριςτικό κάκε κοινοφ δείκτθ 
αποτελεςμάτων, με κατανομι των 
ςυμμετεχόντων κατά φφλο, κατά 
περίπτωςθ 

βλζπε πεδίο 31 βλζπε παρατιρθςθ πεδίου 31 

Πονάδα μζτρθςθσ για κάκε δείκτθ 
αποτελεςμάτων 

βλζπε πεδίο 31 βλζπε παρατιρθςθ πεδίου 31 

Ψιμι βάςθσ για κάκε παρεχόμενο δείκτθ 
αποτελεςμάτων 

Ξαταχωροφνται ςτο ΣΥΧ ςτο ΕΥ/ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥ  οι τιμζσ βάςθσ δεικτϊν 
αποτελζςματοσ ακριβϊσ όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο εγκεκριμζνο ΕΥ 
(μονάδα μζτρθςθσ , τιμι βάςθσ, ζτοσ βάςθσ)   
(βλ. οδθγό ΣΥΧ -ΔΕΛΞΨΕΧ 2. ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥ ) 
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Ψιμι-ςτόχοσ για τον παρεχόμενο δείκτθ 
αποτελεςμάτων, με κατανομι κατά φφλο, 
κατά περίπτωςθ 

Για τουσ  δείκτεσ αποτελζςματοσ ΕΞΨ καταχωρείται  ςτο Ψεχνικό Δελτίο 
Υράξθσ θ τιμι ςτόχοσ  με ανάλυςθ ανά : επενδυτικι προτεραιότθτα , 
γεωγραφικι περιφζρεια, φφλο όπου απαιτείται.  
Για  δείκτεσ αποτελζςματοσ ΕΨΥΑ ΨΧ οι οποίοι δεν μποροφν να 
μετρθκοφν ςε επίπεδο πράξθ δεν ςυμπλθρϊνεται τιμι ςτόχοσ ςτο ΨΔΥ. 
(βλ. οδθγό ΣΥΧ –ΔΕΛΞΨΕΧ, 4.ΨΔΥ  Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ) 

Υροχπόκεςθ για να καταχωρθκεί ζνασ δείκτθσ ςε μία 
πράξθ είναι να ζχει προθγουμζνωσ καταχωρθκεί ςτθν 
αντίςτοιχθ Υρόςκλθςθ. Χτθν πρόςκλθςθ μποροφν να 
καταχωρθκοφν δείκτεσ ΕΥ (κοινοί και ειδικοί) ι άλλοι 
πρόςκετοι δείκτεσ.  
Ψόςο ςτθν Υρόςκλθςθ όςο και ςτο Δείκτεσ ΕΥ μπορεί να 
καταχωρθκεί ανά δείκτθ  τιμι ςτόχοσ  με ανάλυςθ  κατά 
περίπτωςθ ανά :(Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ , Ψαμείο, Ξατθγορία περιφζρειασ  
,Επενδυτικι προτεραιότθτα, ειδικόσ ςτόχοσ, ζτοσ 2023 
και 2018 για δείκτεσ πλαιςίου επίδοςθσ ). Δεν 
ςυμπλθρϊνεται  τιμι ςτόχοσ για δείκτθ αποτελζςματοσ 
ΕΨΥΑ, ΨΧ   ςτθν Υρόςκλθςθ  ςτθν  περίπτωςθ που θ  δεν 
μπορεί να ςτοχοκετθκεί : 
 (βλ. οδθγό ΣΥΧ –ΔΕΛΞΨΕΧ, 2.Δείκτεσ ΕΥ, 3.Υρόςκλθςθ.)  

Πονάδα μζτρθςθσ για τθν τιμι-ςτόχο και 
τθν τιμι βάςθσ κάκε αποτελζςματοσ 

 
Ξαταχωροφνται ςτο ΣΥΧ ςτο ΕΥ/ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥ  οι τιμζσ βάςθσ δεικτϊν 
αποτελζςματοσ ακριβϊσ όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο εγκεκριμζνο ΕΥ 
(μονάδα μζτρθςθσ , τιμι βάςθσ, ζτοσ βάςθσ)   
(βλ. οδθγό ΣΥΧ –ΔΕΛΞΨΕΧ, 2.Δείκτεσ ΕΥ ) 

βλζπε παρατιρθςθ πεδίο 32 
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Επίπεδο επίτευξθσ κάκε παρεχόμενου 
δείκτθ αποτελεςμάτων για κάκε 
θμερολογιακό ζτοσ, με κατανομι κατά 
φφλο κατά περίπτωςθ 

Θ επίτευξθ δεικτϊν  αποτελζςματοσ  δθλϊνεται με 2 τρόπουσ: 
1. Χτο Δελτίο Επίτευξθσ Δείκτθ Υράξθσ καταχωρείται θ επίτευξθ δεικτϊν 
αποτελζςματοσ όταν αυτι  μπορεί να μετρθκεί ανά πράξθ , εκτόσ των 
κοινϊν δεικτϊν ΕΞΨ για ςυμμετζχοντεσ,   με ανάλυςθ: 
κωδικόσ πράξθσ , Ζτοσ , Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ ,Ψαμείο, Υεριφζρεια (Ξατθγορία περιφζρειασ (ΕΞΨ, 
ΕΨΥΑ)) ,Επενδυτικι προτεραιότθτα , ειδικό ςτόχο ,Φφλο (βλ. οδθγο ΣΥΧ 
ενότθτα 6 Δελτίο Επίτευξθσ Δείκτθ Υράξθσ) 
2. Θ επίτευξθ  για τουσ κοινοφσ δείκτεσ άμεςου αποτελζςματοσ   
ΕΞΨ/ΥΑΡ  προκφπτει από τα υποβλθκζντα Απογραφικά Δελτία ΕΣΔΣΩ   
με ανάλυςθ : 
Ξωδικό πράξθσ ,  Ζτοσ , Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, Άξονασ 
Υροτεραιότθτασ ,Ψαμείο, Υεριφζρεια (Ξατθγορία περιφζρειασ (ΕΞΨ, 
ΕΨΥΑ) ,Επενδυτικι προτεραιότθτα, Φφλο.(βλ. οδθγό ΣΥΧ ΔΕΛΞΨΕΧ , 
5.Ξοινοί Δείκτεσ ΕΞΨ για ςυμμετζχοντεσ ανά απογραφικό Δελτίο) 

Χε πιλοτικι λειτουργία.  Δελτίο επίτευξθσ δείκτθ.  
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ΟΔΘΓΟΣ ΟΡΣ ΔΕΛΚΤΕΣ – Ραράρτθμα VΛ 
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7. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚO ΤΣΗΜΑ 

 

 

 

Το Παράρτημα 6, στις ενότητες 6.1-6.7, περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 

για τα στοιχεία του βασικού κειμένου περιγραφής του ΣΔΕ που αφορούν το 

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

 

Στην ενότητα 6.8 γίνεται ειδική αναφορά και δίνονται αναλυτικές πληροφορίες 

και για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το 

οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ. 

  



 

 

 

457 

 

6.1 TO ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΟΠ 

ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ιεηηνπξγεί ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ - 

ΔΠΑ), ην νπνίν απνηειεί ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηαδηθαζηψλ ηνπ παξφληνο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Αξρψλ/ θνξέσλ (Γηθαηνχρσλ, 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ/ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ, Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, Αξρήο Διέγρνπ, Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο).  

Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δαπαλψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνηειεί κέξνο ηνπ ΟΠ.  

Σν ΟΠ έρεη ήδε αμηνπνηεζεί κε επηηπρία ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο, ελψ 

ζε θάζε λέα Πεξίνδν επαλαζρεδηάδεηαη, εκπινπηίδεηαη θαη επεθηείλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο αιιαγέο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ ΓΔ.  

 

ην ΟΠ θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο Γηαδηθαζίεο θαη ζηα ζηνηρεία 

πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ, ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

Πξάμεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη: 

 ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην αλψηεξν επίπεδν (ΔΠΑ θαη ΔΠ) έσο ην θαηψηεξν 

επίπεδν (Πξάμε/Τπνέξγν, παξαζηαηηθά πιεξσκήο) 

 ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξάμεσλ  

 ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ 

αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, δηνηθεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην 

 ηελ θάιπςε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη αιιά θαη επεξεάδνπλ ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο (φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο), ψζηε ην ΟΠ λα απνηειεί έλα άξηην θαη απνδεθηφ Λνγηζηηθφ 

ζχζηεκα 

 ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κε ειεθηξνληθφ – απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν  

 ηελ απνηχπσζε φιεο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ Πξάμεσλ 

 ηε δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

 ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

 ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζθαικάησλ ή θαζπζηεξήζεσλ  

 ηελ επηθνηλσλία ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο κε ηε βάζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) 

SFC 

 

 

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΟΠ 

Σν ΟΠ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε πιεξνθνξία λα αλαπηχζζεηαη απφ ην αλψηεξν έσο ην θαηψηεξν 

επίπεδν (δειαδή απφ ην επίπεδν ΔΠΑ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έσο ην επίπεδν Πξάμεο/ 

Τπνέξγνπ θαη παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο).  
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Δίλαη δνκεκέλν κε ηξφπν, ψζηε ε αιιεινπρία ησλ βεκάησλ λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη 

ππνρξεσηηθή, θαη ε πιεξνθνξία λα ξέεη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ, επίπεδσλ 

ηεξαξρίαο θαη Αξρψλ. Σα δεδνκέλα, ηα έγγξαθα θαη νη δηαδηθαζίεο αιιεινεμαξηψληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα απνηειεί κηα 

εληαία νιφηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Η 

εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ππνρξεσηηθψλ θαη 

πξναπαηηνχκελσλ βεκάησλ. 

 

Σν ΟΠ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εθαξκνγψλ, νινθιεξσκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ 

ηνπο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. ε ινγηθφ επίπεδν, νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη είλαη νη παξαθάησ: 

i. Intranet Δθαξκνγή ΟΠ ΔΠΑ (θεληξηθφ ζχζηεκα) γηα φιεο ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, 

Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΔΠΣΑ, ην ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη 

ηελ Απαζρφιεζε». Αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πινπνηνχληαη θαη γηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

Πξνγξάκκαηα.  

ii. Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Γειηίσλ (σο εμέιημε ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο 2007-

2013) γηα φινπο ηνπο Γηθαηνχρνπο θαη ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ θαζψο 

θαη νξηδφληηεο ππεξεζίεο, γηα δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ππνβνιή δειηίσλ απφ ηνπο 

Γηθαηνχρνπο. Σα δειηία αληινχλ δεδνκέλα απφ ην ΟΠ ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ 

νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ δειηίνπ αληιείηαη θαη πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ήδε ππάξρνληα 

δεδνκέλα. Μέρξη θαη ηελ 4ε Πξνγξ.Πεξίνδν (ΔΠΑ 2007 – 2013) ηα δειηία κεηαθέξνληαλ απφ 

ηελ Γηαρ.Αξρή ζην ΟΠ θαη πξνρσξά εθεί ε επεμεξγαζία ηνπο. ηε λέα πεξίνδν, ην 

πεξηβάιινλ ζα είλαη εληαίν κε ην πιενλέθηεκα ηεο εγθπξφηεξεο πιεξνθφξεζεο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ.  

iii. Δθαξκνγή Business Intelligence (datamart)  

iv. Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο [γηα ηα (i) θαη (ii)]. 

 

Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, επηηπγράλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη έιεγρνη πνπ απνζθνπνχλ ζην: 

 λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θάζε επηπέδνπ ηεο δελδξνεηδνχο αλάιπζεο 

 λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ επηπέδσλ,  

 λα κπνξνχλ νη Τπεχζπλνη, αλά επίπεδν:  

- λα παξαθνινπζνχλ αλ ηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά νη δεζκεχζεηο,  

- λα δξνκνινγνχλ, αλ ρξεηάδεηαη, ηξνπνπνηήζεηο ζηα θαηάιιεια επίπεδα, 

- λα παξαθνινπζνχλ ηνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο, 

- λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ 

πινπνηνχληαη 

 λα επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, αλάινγα κε ηε 

ρξήζε,  

 λα επηηξέπνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε πίλαθεο, 

γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη δεκνζηφηεηαο.  

 

Υξήζηεο ηνπ ΟΠ είλαη φιεο νη εκπιεθφκελεο Αξρέο/ Φνξείο θαη εηδηθφηεξα: 



 

 

 

459 

 

 Οη Γηθαηνχρνη Πξάμεσλ  

 Οη Αξρέο/θνξείο Γηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζνη Φνξείο) 

 Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο 

 Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ)  

 Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΑ 

 Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Η πξφζβαζε ζην ΟΠ είλαη δπλαηή είηε απεπζείαο κέζσ δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο ρξήζηε 

(δηαδηθηπαθή εθαξκνγή) είηε κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο πνπ επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΓΔ θαη 

αθνινπζνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ν θνξέαο ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα νη ρξήζηεο ησλ Γηθαηνχρσλ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία 

ησλ δειηίσλ θαη θνξκψλ ηνπ ΟΠ, ελψ άιινη ρξήζηεο (π.ρ. ησλ Γηαρ.Αξρψλ) επηβεβαηψλνπλ ηηο 

θαηαρσξήζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ θαη πξνρσξνχλ ζε δηθέο ηνπο. Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλνη ξφινη έρνπλ 

κφλν δηθαηψκαηα αλάγλσζεο ή πξφζβαζε ζε επηηειηθέο αλαθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ. 

 

Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο, πξνζζέηνπλ ζην ΟΠ ηα δεδνκέλα θαη ηα 

έγγξαθα γηα ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ζε 

ζπγθεθξηκέλε γξακκνγξάθεζε (ειεθηξνληθφ κνξθφηππν), ελψ παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα 

επηζχλαςεο εγγξάθσλ. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ επζχλε έγθαηξεο θαηαρψξεζεο θαη ηελ επζχλε γηα 

ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σν ΟΠ ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηαρψξεζε πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά ινγηθψλ ειέγρσλ επηθχξσζεο, πξνζθέξνληαο πιήζνο 

εξγαιείσλ θαη αλαθνξψλ ζηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζρήκα αζθαιείαο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

ζρεηηθή ελφηεηα αθνινχζσο.  

 

Η πινπνίεζε ηνπ λένπ ΟΠ απνηειείηαη απφ Main θαη Disaster Recovery Site. Σν Primary (main) 

site ζηεγάδεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΜΟΓ ΑΔ (Λ.Ρηαλθνχξ 78Α) ελψ ην Disaster Recovery 

Site βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (Νίθεο 5 – 7).  

 

Σελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ, ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ, ηνπ 

δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

ππνδνκήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΟΠ κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ ε νπνία 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ΜΟΓ ΑΔ. 

 

Σε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
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ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε δηελέξγεηα 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, 

αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ, ε νπνία δχλαηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην δίθηπν ζηειερψλ γξαθείσλ ΟΠ. Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην (ΤΑ Τπ’΄Αξηζκ. 69132/EΤΘΤ625, ΦΔΚ 1451 // 10.07.2015), ε Δηδηθή Τπεξεζία ΟΠ αζθεί 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη 55 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄/265/23.12.2014) πνπ 

αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΠΑ θαη άιισλ 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, δχλαηαη λα αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, 

αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θάιπςε πξφζζεησλ επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ, εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ή νκάδσλ έξγσλ ή δξάζεσλ, εζληθψλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ή ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εηδηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ. ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε 

Μνλάδαο ηεο Τπεξεζίαο ΟΠ.  

 

Σν ΟΠ ΔΠΑ είλαη δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, εθηφο εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ηερληθήο ζπληήξεζεο. 
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6.3 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΟΠ  

Η πθηζηάκελε ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 

 

 

σήμα 6.3.1 Σνπνινγία πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

 

Οη ηερληθέο ππνδνκέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 χζηεκα Δπξεηεξίαζεο θαη Μνλαδηθήο Πξφζβαζεο Υξεζηψλ 

 Πεξηβάιινλ θνξκψλ Web γηα ηηο Δθαξκνγέο ΟΠ   

 Πεξηβάιινλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο 

 Πεξηβάιινλ Web Portal γηα ην χζηεκα Δλεκέξσζεο Πνιίηε 

 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services) 

 Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ. 

 

Αληίζηνηρα, ην ππν-ζχζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BI) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, γξαθεκάησλ, 

πηλάθσλ θιπ, κε δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΙ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η δεκηνπξγία ζχλζεησλ αλαθνξψλ απφ δηαθνξεηηθέο νζφλεο ηνπ ΟΠ 
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 Η δηαζεζηκφηεηα ζχλζεησλ πεδίσλ  

 Η θαζεκεξηλή επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Σν ππνζχζηεκα ΒΙ είλαη δηαζέζηκν ζε ρξήζηεο ηνπ ΔΠΑ θαη ε ζχλδεζε/ απζεληηθνπνίεζε ζε 

απηφ, γίλεηαη απεπζείαο, ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ κεραληζκνχ κνλαδηθήο πξφζβαζεο (SSO).Η 

παξνχζα πινπνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μονηέλο Δεδομένων BI. πλίζηαηαη ζε Θεκαηηθή Πεξηνρή (subject area) ε νπνία 

πεξηέρεη Γηαζηάζεηο (Dimensions), νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά 

(attribute columns) θαη Κχβνπο (Facts), νη νπνίνη πεξηέρνπλ κεηξήζηκα κεγέζε (Measure 

Columns). 

 Πποκαθοπιζμένερ Αναθοπέρ (Predefined Reports). 

 Καηάλογορ ονηοηήηων (BI Catalog). πλίζηαηαη ζε Οκάδεο Καηαιφγνπ, 

Κνηλφρξεζηνπο θαθέινπο, πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο (ζε κνξθή Agents), Αλαθνξέο 

πινπνηεκέλεο ζε πεξηβάιινλ BI Publisher θαη δηαδξαζηηθέο ζειίδεο αλαιχζεσλ επηηειηθήο 

ρξήζεο (Administrator Dashboards).  

 

Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΟΠ 2014-2020, απηή γίλεηαη ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο δηαρείξηζεο.  

 

Σα βαζηθά ηερλνινγηθά θαη νξηδφληηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΠ 2014-2020 πεξηιακβάλνπλ:  

• Αλαζρεδηαζκφο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

παξαγσγή αλαθνξψλ θαη εθηππσηηθψλ 

• Υξήζε ζχγρξνλνπ κεραληζκνχ γηα εθηππψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλεη: 

• Πνιιαπινχο κνξθφηππνπο  

• Δπαλαρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ δεδνκέλσλ  

• Γπλαηφηεηα Αζχγρξνλεο θιήζεο κεγάισλ αλαθνξψλ  

• Δμεηδίθεπζε Μνληέινπ Αζθαιείαο 

• Ρφινη ρξεζηψλ αλά Δίδνο Γειηίνπ θαη ΔΠ / Άμνλα / Δθρψξεζε  

• Δπίπεδν Απζεληηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο  

• Πξνζηαζία ζε επίπεδν Δθαξκνγήο / ΒΓ / Γηθηχνπ  

• Αλσλπκνπνίεζε Δπαίζζεησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (θπξίσο γηα Πξάμεηο ΔΚΣ) 

• Οκνγελνπνηεκέλν Web πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

• Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη δπλαηφηεηα πξνζπκπιήξσζεο 

πεδίσλ 

• Δπέθηαζε ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο Δλεκέξσζεο Πνιίηε (anaptyxi.gov.gr) σο πξνο 

ηελ πξνβαιιφκελε πιεξνθνξία θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο απηήο  

• Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζην λέν ΟΠ θαη 

είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζα απνδίδνληαη ζηαδηαθά.  
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Πεπιβάλλον Φοπμών (Δ.Α. / ΕΦ)  Πεπιβάλλον WEB (Δικαιούσορ / Δ.Α. / ΕΦ)  

• Γείθηεο Ππξήλαο & ΔΠ • Αίηεζε Κσδηθψλ πξφζβαζεο 

• Δθρσξήζεηο • Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο/Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο 

• Πξνζθιήζεηο • Γειηίν Χξίκαλζεο 

• Δπηινγή Πξάμεσλ ΛΔΠ / ΦΑΠ • Γειηίν Πξνεγθξίζεσλ 

• Απφθαζε Έληαμεο • Σερληθφ Γειηίν Τπνέξγνπ 

• Έγθξηζε Καηαλνκήο απφ ΦΓ / ΔΤ • Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ/ Γηνηθεηηθή 

Δπαιήζεπζε 

• Αίηεζε Πιεξσκήο • Απνγξαθηθφ Γειηίν πκκεηερφλησλ ΔΚΣ 

• Βαζηθέο αλαθνξέο ΔΠ • Αηηήκαηα θαηαλνκψλ 

 
• Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Έξγνπ 

 
• Βαζηθέο αλαθνξέο Έξγσλ 

 

6.4 ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

6.4.1 ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΟΠ 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΟΠ, θξίλεηαη απαξαίηεηα ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο ζπλνρήο (e-cohesion), αιιά θαη ε ελαξκφληζε κε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έηζη, ην ΟΠ δίλεη έκθαζε ζηνλ θαλφλα ηεο κνλαδηθφηεηαο θαηά 

ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο. Οη δηαζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπληεξνχληαη θαη 

βειηηψλνληαη, πξνζαξκνδφκελεο ζηηο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ.  

 

Σα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη δηαζχλδεζε κπνξεί λα αλήθνπλ ζε Τπνπξγεία ή ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ νη ηξφπνη δηαζχλδεζεο κπνξεί λα 

πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαζπλδέζεσλ είηε κε ζπζηήκαηα πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη ρξφληα (πρ ΠΚΔ) είηε κε λεψηεξα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε 

απηνκαηνπνηεκέλε εμσζηξέθεηα βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο (πρ ΚΗΜΓΗ, ΔΗΓΗ). ην 

αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή αιιά φρη πεξηνξηζηηθή εηθφλα ηεο ζρεδηαδφκελεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

  

 

ΟΡΣ

2014-2020

ΟΡΣ ΡΔΕ,

ΡΣΥΡΡΟΔΕ ΡΣ ΚΑΤΛΚΩΝ 
ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΛΑΥΓΕΛΑ

TAXIS

SFCΟΡΣ
Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ

ΕΚΝΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 
ΔΘΜΟΣΛΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΛΚΟ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 

ΜΘΤΩΟ 
ΔΘΜΟΣΛΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ 

ΜΘΤΩΟ

ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ 

(ΟΑΕΔ..)
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Διάγπαμμα 6.4.1 ρεδηαδφκελε Γηαζχλδεζε ΟΠ κε ΠΚΔ θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

6.4.2 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με ηο ΠΚΕ 

Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) δηαζπλδέεηαη κε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε, έιεγρν θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ΠΚΔ θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ κε ην ΟΠ δίλνληαη ζηελ ελφηεηα 6.8.  

6.4.3 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με ηο e-ΠΔΕ 

Σν θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) δηαζπλδέεηαη κε ην αληίζηνηρν ΟΠ ηνπ ΠΓΔ,. Με ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νη δεζκνί είλαη εθηεηακέλνη θαη αλαιπηηθνί θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ έξγσλ 

έρεη παξάιιειε παξνπζία (γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ζην ΟΠ θαη γηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

ΠΓΔ). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη έλα πιήζνο ζεκείσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην νπνίν ηα δπν 

ζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ.  

 

Σν πιένλ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη κε ην ΠΓΔ είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ελαξίζκνπ θαη γίλεηαη 

ζην επίπεδν ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα θάζε ηχπν πξάμεο. Η δηαζχλδεζε MIS – ελαξίζκνπ 

απνηειεί ηε βάζε γηα κηα ζεηξά αλαιχζεσλ θαη αλαθνξψλ θαη ζπληζηά πνιχηηκν δηαρεηξηζηηθφ 

εξγαιείν.  

 

Η δηαζχλδεζε γηα ηηο πξάμεηο πιελ θξαηηθψλ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο απηφκαηεο παξαγσγήο 

ελαξίζκνπ, θαζψο ην ζχζηεκα αθνινπζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Απφθαζε 

Έληαμεο απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε γηα ην ΠΓΔ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη θαηάιιειε πξφηαζε ζην 

ΠΓΔ, κε ζηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ, πξνηεηλφκελεο πίζησζεο, γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ έξγνπ 

θιπ, ελψ παξάιιεια απνδίδεηαη ελάξηζκνο ζηελ πξάμε.  

 

Η απφδνζε ελαξίζκνπ γίλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ αξρηθή έληαμε ηεο πξάμεο, σζηφζν (1) 

επηηξέπεηαη ε δηαζχλδεζε κε ήδε πθηζηάκελνπο ελαξίζκνπο, αλ ρξεηάδεηαη θαη (2) θαηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ έληαμεο δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα θαηάιιειεο πξνηάζεηο ζην 

ΠΓΔ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΔ απηφκαηε απφδνζε 

ελαξίζκνπ (ηφρνο 3) θαη πάιη είλαη εθηθηή ε δηαζχλδεζε κε ηελ δήισζε ηνπ ελαξίζκνπ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ΟΠ.  

 

εκαληηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα εκθαλίδεηαη επίζεο ζηνλ Κεληξηθφ Λνγαξηαζκφ, θαζψο ηα αηηήκαηα 

θαηαλνκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ρξεηάδεηαη λα εγθξηζνχλ θαη λα δηαβηβαζηνχλ ζηελ ΣηΔ απφ ηελ ΓΓΔ. 

H πινπνίεζε γηα ηελ πεξίνδν 2007  2013 πξνέβιεπε κεηάπησζε δεδνκέλσλ απφ ην ΟΠ - ΔΠΑ 

ζην ΟΠ – ΠΓΔ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζε (κέζσ ηνπ ΟΠ – ΠΓΔ) γηα θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

ζχζηεκα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (είηε πξφθεηηαη γηα θαηαλνκέο είηε γηα πιεξσκέο έξγσλ). Η 

δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή δηαζχλδεζε MIS – ελαξίζκνπ. Η πξφβιεςε εμαθνινπζεί θπζηθά 
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λα ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ δηαδηθαζία.  

 

Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί πσο πιήζνο απφ αλαθνξέο αληινχλ ζηνηρεία απφ ην ΠΓΔ θαη ηα 

παξαζέηνπλ ζπγθξηηηθά πξνο κεγέζε πξάμεσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ΟΠ ΔΠΑ. Γηα 

παξάδεηγκα, παξνπζηάδνληαη αλαθνξέο πνπ ζπγθξίλνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ κε 

δεκφζηα δαπάλε, ζπκβαζηνπνηήζεηο θαη εγθεθξηκέλε πίζησζε, θνθ. Οη αλαθνξέο απηέο έρνπλ 

πινπνηεζεί γηα ην ΔΠΑ 2007 – 2013 αιιά, θαζψο ζα αλαπηχζζεηαη ην λέν e-ΠΓΔ, ζα 

πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιήζνο εξγαιείσλ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηνπο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην e-ΠΓΔ είλαη ζε θάζε αλάπηπμεο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Οκάδα Δθαξκνγψλ ηεο ΜΟΓ. Έηζη, ε 

πξνζαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο δηαζχλδεζεο ζα αθνινπζήζεη ρξνληθά ηελ πινπνίεζε ηνπ e-ΠΓΔ, 

δηαζθαιίδνληαο θαη’ ειάρηζην ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγηθφηεηεο.  

 

6.4.4 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΟΠ με άλλα ζςζηήμαηα 

Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην ΟΠ έρεη ήδε δηαζπλδεζεί ή βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλάπηπμεο 

δηαζπλδέζεσλ κε έλα πιήζνο απφ άιια ζπζηήκαηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη θάπνηα 

ζεκαληηθφηεξα, εληειψο ελδεηθηηθά.  

 

ην ΔΠΑ 2007 – 2013 θαζηεξψζεθε δηαζχλδεζε κεηαμχ ΟΠ ΔΠΑ θαη ΟΠ ΔΓΔΛ. Πέξα απφ ηελ 

άκεζε πξφζβαζε ζην ΟΠ πνπ έρνπλ ρξήζηεο ηεο ΔΓΔΛ γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ησλ έξγσλ 

θαη αλαθνξψλ κε ζηνηρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, θαζηεξψζεθε απηφκαηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Έηζη, θαζνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, θαη αλαπηχρζεθε web service, θαηάιιεια 

παξακεηξνπνηεκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηεο 

ΔΓΔΛ λα ηξνθνδνηνχλ ην ΟΠ ΔΠΑ κε δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ ηνπο ρσξίο λα εκπιέθεηαη 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πεξηνξίδνληαη ηπρφλ ζθάικαηα, απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, απινπνηείηαη ε ελεκέξσζε θαη απνηππψλεηαη ζην ζχζηεκα ην 

ειεγθηηθφ έξγν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νξζή δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σνλίδεηαη φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ web service είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013. Γηα ηε 

λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020 ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε βάζε 

ηεο νδεγίεο ηεο Αξρήο Διέγρνπ, νη πίλαθεο θαη ηα κελνχ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηηνπίσλ 

επαιεζεχζεσλ, λα πξνζαξκνζηεί αληίζηνηρα θαη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΓΔΛ θαη θαηφπηλ 

λα ηξνπνπνπνηεζεί θαηάιιεια ν ηξφπνο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ.  

 

εκαληηθή δηαζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε είλαη κε ην ζχζηεκα ηνπ «Γη@γεηα». Καη΄ αξρήλ, 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαγφκελα έγγξαθα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΠ, θαη 

γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη αλάξηεζε. ε φζεο πεξηπηψζεηο ηζρχεη απηφ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΟΠ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αλάξηεζε απ΄ επζείαο απφ ην ζχζηεκα, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Σέηνηα παξαγφκελα είλαη:  



 

 

 

466 

 

 Απφθαζε Έληαμεο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο) 

 Δπηζηνιή Απφξξηςεο 

 Απφθαζε Αλάθιεζεο 

 Απφθαζε Οινθιήξσζεο 

 Πξφζθιεζε  

 

Δπηπιένλ, ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη ελεκέξσζε απφ ηε «Γη@γεηα» αθνχ 

γίλεη ε αλάξηεζε εθηφο ΟΠ κε ηνλ αξηζκφ ΑΓΑ πνπ θαηά πεξίπησζε αληηζηνηρεί. εκεηψλεηαη φηη 

ε δηαζχλδεζε κε ην «Γη@γεηα» είλαη πινπνηεκέλε γηα ην ΟΠ ΔΠΑ 2007 – 2013 θαη ζε θάζε 

αλάπηπμεο γηα ην 2014 – 2020, αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ θνξκψλ θαη 

δειηίσλ φπσο απηφ εμειίζζεηαη.  

 

Οη πξναλαθεξζείζεο δηαζπλδέζεηο είλαη θπξίσο on line, δειαδή ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τπάξρνπλ φκσο 

θαη δηαζπλδέζεηο πνπ ελεξγνπνηνχληαη on demand, πην ζπάληα θαη εθφζνλ απαηηείηαη θάηη ηέηνην. 

Σέηνηα είλαη ε δηαζχλδεζε κε ην TAXIS, γηα ηελ άληιεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα ΑΦΜ Αλαδφρσλ, Δληζρπφκελσλ, Τπνιφγσλ θιπ, αιιά θαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε νπνία έκκεζα (κέζσ ηνπ ΠΓΔ) ζηέιλεη δεδνκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ή απφξξηςε 

αηηεκάησλ θαηαλνκήο ζηνλ Κεληξηθφ Λνγαξηαζκφ. Οη δηαζπλδέζεηο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα 

ππάξρνπλ θαη ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.  

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο SFC2014 είλαη ην κνλαδηθά αλαγλσξηζκέλν 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ φζν αθνξά νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.  Η δηαζχλδεζε ηνπ ΟΠ κε ην SFC2014 είλαη δπλαηή 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο web-services. Η δηαζχλδεζε απηή είλαη ακθίδξνκε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ήδε ζην 

SFC2014 (πρ. Γεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ, δεηθηψλ θα.), φζν θαη γηα ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ ζην 

SFC2014 (πρ. Αηηήκαηα πιεξσκψλ, πξνβιέςεηο) κέζσ ηνπ ΟΠ. 

 

Δπηπιένλ, γηα ην ΔΠΑ 2007 – 2013, έρεη πινπνηεζεί θαη βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζην 

http://www.anaptyxi.gov.gr πιεξνθνξηαθφο θφκβνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ κε ηα ζηνηρεία 

Πξάμεσλ ΔΠΑ, Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη Έξγσλ Πξνηεξαηφηεηαο κε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

Πξάμεσλ θαη επηηειηθή πιεξνθφξεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΠΑ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ ελεκεξψλνληαη απηφκαηα ζε θαζεκεξηλή 

βάζε απφ ην ΟΠ ΔΠΑ.  

 

Σν ΟΠ αλακέλεηαη λα δηαζπλδεζεί κε ζπζηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ΚΗΜΓΗ (βι. άξζξν 

55 Νφκνπ 4314/2014), ηα νπνία φκσο βξίζθνληαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο θαη δελ είλαη πιήξσο 

πινπνηεκέλα. Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε αξκφδηα ζηειέρε ησλ επηβιεπφλησλ θνξέσλ θαη 

απνηειεί ζηφρν ηεο Τ ΟΠ ε πινπνίεζε επηηπρνχο δηαζχλδεζεο κε ηα ζπζηήκαηα απηά, ηφζν ζε 

εχξνο φζν θαη ζε βάζνο ησλ ζεκάησλ πνπ ηα αθνξνχλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε δηαζχλδεζε ζα 

μεθηλήζεη κε ηα απνιχησο απαξαίηεηα θαη θαζψο ηα άιια ζπζηήκαηα ζα θηάλνπλ ζηνλ επηζπκεηφ 

βαζκφ σξηκφηεηαο, ε δηαζχλδεζε ζα βειηηψλεηαη θαη ζα εκπινπηίδεηαη παξάιιεια.  

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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6.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΣΑΙ Η 

ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣOY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚOY ΤΣΗΜΑΣΟ 

6.5.1 σεδιαζμόρ και πιζηοποίηζη ηος ΟΠ ζε θέμαηα αζθαλείαρ 

Σν ΟΠ δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

 Πνιηηηθή Απνδεθηήο Υξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Πνιηηηθή Απφθηεζεο, Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ  

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο Internet θαη Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο  

 Πνιηηηθή Γηαβάζκηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πιεξνθνξηαθψλ Πφξσλ 

 Πνιηηηθή Γηαζχλδεζεο κε Δπηρεηξεζηαθνχο πλεξγάηεο 

 Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο 

 Πνιηηηθή Δληνπηζκνχ Αδπλακηψλ θαη Γηεμαγσγήο Διέγρσλ Αζθάιεηαο 

 Πνιηηηθή Δμ’ Απνζηάζεσο Πξφζβαζεο 

 Πνιηηηθή Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ 

 Πνιηηηθή Κξππηνγξάθεζεο 

 Πνιηηηθή Παξαθνινχζεζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Πνιηηηθή Πξφζβαζεο Υξεζηψλ 

 Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο απφ Καθφβνπιν Λνγηζκηθφ 

 Πνιηηηθή Φνξεηψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Σειεξγαζίαο 

 Πνιηηηθή Φπζηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο  

 Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθψλ Αζθάιεηαο 

 

Σν ζρήκα αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηνρπξψλεη ηελ αζθάιεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηνλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ/ ζηνηρείσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

απνζηνιέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 παξάγξαθνο 3, ην άξζξν 125 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν δ), 

ην άξζξν 125 παξάγξαθνο 8 θαη ην άξζξν 140 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013. Δπηπιένλ, 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (εξψηεκα 3.26). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΟΠ 2014-2020 δηαζθαιίδεη ζε νξγαλσηηθφ θαη ηερληθφ 

επίπεδν: 

 Σελ Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην Απφξξεην Πιεξνθνξηψλ 

 Σελ Αθεξαηφηεηα Γεδνκέλσλ 

 Σε Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή θαη δηαρείξηζε Γειηίσλ 

Χθεινχκελσλ Γξάζεσλ ΔΚΣ δηέπεηαη απφ θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 
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6.5.2 Αζθάλεια Ππόζβαζηρ Δεδομένων 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 

γίλεηαη απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, εθαξκφδεηαη πνιηηηθή 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ Φνξέσλ:  

 Γηθαηνχρσλ  

 Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο – ΔΤΓ θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο – ΔΦ)  

 Τπνδνρήο Αηηήζεσλ,  

 Φνξέαο Έθδνζεο Πξφζθιεζεο 

Δηδηθέο Τπεξεζίεο Δπηηειηθψλ Αξρψλ  Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίδνληαη νη εμήο ξφινη: 

 Φνξέαο πιινγήο Γεδνκέλσλ  

 Φνξέαο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

 Φνξέαο Δθηέιεζεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΠ γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ θαη 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

6.5.3 Ππόζβαζη ζηο ΟΠ 

6.5.3.1 Πποαπαιηούμενα για ηην Ππόζβαζη ζηο ΟΠ 

Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΟΠ απαηηείηαη ε ρξήζε Web browser θαη ε ζχλδεζε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://logon.mnec.gr 

ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε δεχγνπο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθνχ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο Αίηεζεο Απφδνζεο Γηθαησκάησλ 

Πξφζβαζεο (ζρεηηθέο νδεγίεο πεξηέρνληαη ζην http://logon.mnec.gr). 

Η απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, εθαξκνγέο ή 

πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο απνδνζέληεο ξφινπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο Αίηεζεο Υξήζηε, γίλεηαη απφδνζε 

δηθαησκάησλ: 

 γηα πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο θαη νζφλεο ηνπ ΟΠ π.ρ. Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, Γειηίν 

Χθεινχκελνπ ΔΚΣ θιπ 

 σο πξνο ξφινπο Αλάγλσζεο / Δηζαγσγήο /Τπνβνιήο Γειηίσλ/ Δγθξηζεο – Διέγρνπ  

Γειηίσλ 

 γηα πξφζβαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε Πξάμεηο, ζε επίπεδν: 

• Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

• Άμνλα 

• Δθρψξεζεο 
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 γηα πξφζβαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο Πξνζθιήζεηο / Γξάζεηο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο είηε ζε ζπγθεθξηκέλεο Πξάμεηο. 

6.5.3.2 Αςθενηικοποίηζη και Έλεγσορ Ππόζβαζηρ Υπηζηών 

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΟΠ θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ γίλεηαη κε πνιηηηθή κνλαδηθνχ 

ζεκείνπ πξφζβαζεο ελψ εθαξκφδεηαη έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ κηαο 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο / ζπλζεκαηηθνχ γηα εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε.  

6.5.3.3 Διαδικηςακή Ππόζβαζη ζηο ΟΠ 

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΟΠ γηα ηελ ππνβνιή θαη δηαρείξηζε Γειηίσλ θαη Γηαδηθαζηψλ 

Πξάμεσλ θαη Πξνγξακκάησλ είλαη εθηθηή κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Μέζσ δηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο / Τπνζπζηήκαηνο ηνπ ΟΠ κε ηε κνξθή Web θνξκψλ γηα 

Γηθαηνχρνπο
2
 θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο 

 Μέζσ δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ (Web Services) γηα ηελ Τπνβνιή:  

o Γειηίσλ απφ Γηθαηνχρνπο,  

o ζηνηρείσλ ειέγρσλ απφ ειεγθηηθέο αξρέο,  

o δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΟΠ κέζσ θιήζεο δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδνληαη ζχγρξνλεο 

ηερληθέο θαη πξσηφθνιια αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν WS-Security θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

6.5.3.4 Ππόζβαζη ζε Εςαίζθηηα Πποζωπικά Δεδομένα 

Οη δνκέο δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠ θαη νη θαλφλεο πξφζβαζεο ζε απηέο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γειηίνπ – Αίηεζεο Χθεινχκελνπ ΔΚΣ πνπ 

αθνξνχλ ηε Γξάζε απφ ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ σθεινχκελνπ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηεξνχληαη αλσλπκνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο ελψ εθαξκφδνληαη εμεηδηθεπκέλνη 

θαλφλεο πξφζβαζεο γηα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Γηα θάζε Χθεινχκελν, παξάγεηαη θαη ηεξείηαη ζην ΟΠ κνλαδηθφο θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο 

αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Γξάζεηο ΔΚΣ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο 

ΟΠ σθεινχκελνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Χθεινχκελνπ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, 

νλνκαηεπψλπκν θιπ) ηα νπνία απνζεθεχνληαη θξππηνγξαθεκέλα. Η απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε ΜΟΝΟ: 

 ε Φνξείο Δπεμεξγαζίαο – Γηθαηνχρνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ κε ρξήζε ηνπ ΟΠ 

ηε ζπζρέηηζε ΑΜΚΑ σθεινχκελνπ κε ηνλ θσδηθφ σθεινχκελνπ ζην ΟΠ γηα ηηο αλάγθεο 

Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο σθεινχκελνπ 

 ε εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηεο ΔΤΟΠ θαηφπηλ εληνιήο Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζέζνπλ ζε απηφλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ή ηεο αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο 

                                                                 
2
 Καζώο θαη γηα θνξείο ζπιινγήο / επεμεξγαζίαο επαίζζεηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 
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Η απνθξππηνγξάθεζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είηε κε ρξήζε ηνπ ΟΠ είηε κε εληνιή 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνο ηελ ΔΤΟΠ, θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθά αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ 

πξφζβαζεο. 

Οη ρξήζηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ησλ Δπηηειηθψλ Αξρψλ δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε 

αλσλπκνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο ηνπ σθεινχκελνπ θαη φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ Γεηθηψλ ηνπ ΔΠΑ, αιιά δε δηαζέηνπλ απηφκαηε πξφζβαζε ζηα επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηνπ σθεινχκελνπ ηεο εθάζηνηε Αίηεζεο. 

6.5.3.5 Καηαγπαθή Ππόζβαζηρ (logging) 

Σν ΟΠ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ κε ηξφπν 

πνιππαξακεηξηθφ. Δλδεηθηηθά ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή ελεξγεηψλ ζε επίπεδν: 

 Δηζαγσγήο / Σξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. Γεκηνπξγία Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο) 

 Αιιαγήο Καηάζηαζεο Γειηίνπ 

 Αλαδήηεζεο / αλάθηεζεο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα γηα θάζε 

ρξήζηε πνπ εθηειεί αλαδήηεζε, βάζεη ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ηνπ, ζε επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαηαγξάθεηαη: 

o Κσδηθφο σθεινχκελνπ ΟΠ 

o Ηκεξνκελία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ 

o Κσδηθφο ρξήζηε ζπζηήκαηνο πνπ αηηήζεθε ηελ αλάθηεζε 

o ρφιηα (π.ρ. θσδηθφο Αίηεζεο Χθεινχκελνπ) 

 

6.5.4 Επιμέποςρ Υαπακηηπιζηικά Αζθαλείαρ ΟΠ 

6.5.4.1 Εμπιζηεςηικόηηηα (confidentiality) 

Σν ΟΠ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

πξφζβαζεο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ, ψζηε ε πιεξνθνξία λα δηαηίζεηαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.  

Δπηπιένλ, γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ή επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχληαη ζην ΟΠ, 

εθαξκφδεηαη πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ/απνκφλσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ψζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκα κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε πεξηνξηζκέλν πιήζνο, εηδηθά 

δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηψλ. 

6.5.4.2 Ακεπαιόηηηα (integrity) 

Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη: 

 κέζσ ηεο πνιηηηθήο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ απφ κε-δηαπηζηεπκέλνπο ρξήζηεο,  

 κέζσ ηερληθψλ κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλέπεηαο (consistency) 

πνπ απνηξέπνπλ επηζέζεηο δνιηνθζνξάο δεδνκέλσλ (κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ θιπ) 

 κέζσ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζην ζχζηεκα ή ζε αλάθηεζε 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. 
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 Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη ε «κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο» (non-repudiation), 

ψζηε ν ρξήζηεο λα κε κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. 

Απηφ επηηπγράλεηαη:  

o Με κεραληζκφ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, είηε ζε επίπεδν 

ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ είηε κέζσ ησλ εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ. 

o Με απηνκαηνπνηεκέλε απφ ην ΟΠ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ απηφ ψζηε λα πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο παξαγσγήο ηνπ 

εγγξάθνπ (ΟΠ). 

6.5.4.3 Διαθεζιμόηηηα ζςζηήμαηορ 

Οη ππνδνκέο ηνπ ΟΠ ζε εμνπιηζκφ εμππεξεηεηψλ, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ δηέπνληαη 

απφ ραξαθηεξηζηηθά απνθπγήο κνλαδηθνχ ζεκείνπ αζηνρίαο κε ρξήζε πεξίζζησλ (redundant) 

πφξσλ. 

Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί εθεδξηθφο θφκβνο (Disaster and Recovery Site) πνπ ελεκεξψλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην Πξσηεχνλ Παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΟΠ. 

Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη κε ρξήζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηερληθήο θχζεο 

(δηαγλσζηηθά) θαη νξγαλσηηθήο (ζπληήξεζε) εμαζθαιίδεηαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΟΠ. 

6.5.4.4 Διασωπιζμόρ Καθηκόνηων 

Σν ΟΠ δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν ξφισλ πνπ εγγπψληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, κεηαμχ 

ησλ Αξρψλ Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ. Δπίζεο, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 

εμαζθαιίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο Αξρήο. 

Μεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ππάξρνπλ θαη απηά ηεο έγθξηζεο - ειέγρνπ ησλ 

εηζαγφκελσλ ζηνηρείσλ, απφ ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ή ηηο αξκφδηεο 

κνλάδεο ηνπο, κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθάζηνηε απαηηνχκελσλ επαιεζεχζεσλ. Όζνλ αθνξά ηα 

έγγξαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ SFC, απηή ε επηθχξσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζα έρεη 

ραξαθηήξα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηακέλε ηεξαξρία θφκβσλ 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ SFC, ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα, ζα έρεη σο ζπλέπεηα, ηα έγγξαθα πνπ 

ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ web services, λα αληηζηνηρνχλ ζηα έγγξαθα 

πνπ ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή κνλάδεο ηνπο (αληίζηνηρα πξφζσπα).  

Σα δηαγξάκκαηα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην ΟΠ απνηππψλεηαη ζηα επί κέξνπο δηαγξάκκαηα 

ξνήο ησλ Γηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ ΓΔ. 

 

6.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΡΕΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε Ο,ΣΙ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 122 παπ. 3 ΣΟΤ ΚΑΝ. (ΕΕ) 

1303/2013  

Σν ΟΠ πινπνηείηαη ζηαδηαθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη απηέο πνπ ηίζεληαη ζην Πιαίζην ηεο Φεθηαθήο πλνρήο (e-Cohesion) θαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξαθηηθέο, θαηεπζχλζεηο θαη ηελ σξηκφηεηα πινπνίεζεο άιισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ην ΟΠ ελζσκαηψλεη θαη ζπλερψο εκπινπηίδεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 
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 Διαρηζηνπνίεζε ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο ζε ζπκθσλία κε ηελ 

αξρή ηνπ «‘ONLY ONCE’ ENCODING» 

 Πιήξεο Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή ζε ζπκθσλία κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

 Υξήζε κεραληζκνχ απζεληηθνπνίεζεο κε θσδηθφ θαη ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο 

 Μνλαδηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ρξεζηψλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠ 

 Αθεξαηφηεηα / Δκπηζηεπηηθφηεηα / Γηαζεζηκφηεηα 

 Γηαζεζηκφηεηα 

 Υξήζε δηαδξαζηηθψλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ  

 Γπλαηφηεηα απηνκάησλ ειέγρσλ θαη ππνινγηζκψλ 

 Παξαθνινχζεζε γξακκήο ειέγρνπ Πξάμεο 

 

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Νφκν ππ’ αξηζκ. 4314/2014 (ΦΔΚ 265//23-12-2014) ε 

ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο 

ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ Πξάμεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηνπο Γηθαηνχρνπο. Οη ζπλαιιαγέο κε ην ΟΠ ΔΠΑ απαηηνχλ θαη θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

 

6.7 ΤΛΛΟΓΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΟΠ 

6.7.1 ςλλογή, εγγπαθή και αποθήκεςζη δεδομένων ζηο ΟΠ 

ην ΟΠ-ΔΠΑ ζπιιέγνληαη, εγγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηαρείξηζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη έιεγρν ησλ Πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθψλ θαλνληζκψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζην ΟΠ- ΔΠΑ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαρψξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (πρ Σακείν, 

Καηεγνξία πεξηθέξεηαο, άμνλεο, δείθηεο, εκεξνκελίεο έλαξμεο-ιήμεο θηι) ζε θσδηθνπνηεκέλε 

κνξθή θαη ειεχζεξν θείκελν. 

 Η θαηαρψξεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κε ηελ 

αλάιπζε πνπ ππαγνξεχνπλ ηα παξαξηήκαηα ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ θαη νη απαηηήζεηο 

ελεκέξσζεο ηεο SFC2014 θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθρσξήζεσλ ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο, κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αμφλσλ ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 Η έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο ρψξαο κέζσ 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ. 

 Η ππνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (ζηελ πεξίπησζε 

πξάμεσλ πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) αλαιχεηαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Σερληθνχ 

Γειηίνπ Πξάμεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηεο πξάμεο, ζηνηρεία 

δηθαηνχρσλ, ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο, ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπλάθεηα ηεο πξάμεο 



 

 

 

473 

 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠ, ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ βεκάησλ σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην. Σα 

πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ, κε αλάιπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν θαη 

θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, αλαιχνληαη επίζεο θαη’ έηνο, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη αλά 

επηιέμηκε δαπάλε. Όηαλ κηα πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα, πξνηεξαηφηεηεο ή Σακεία ή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ, 

ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο επηκεξίδεηαη αλάινγα, επηηξέπνληαο ηελ αλάθηεζε ησλ 

δεδνκέλσλ φπσο απαηηεί ην παξάξηεκα III ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014. Οη 

δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πεδία 31-40 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε 

αξηζκφ 480/2014 αλαιχνληαη αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν, 

θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη θχιν. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη:  

- ηα πεδία 1-40 ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014, δειαδή 

δεδνκέλα γηα ηνλ δηθαηνχρν (φλνκα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ελδείμεηο ζρεηηθά ην θαζεζηψο 

ΦΠΑ), γηα ηελ πξάμε (εκεξνκελίεο έλαξμεο –ιήμεο, πεξηγξαθή, θσδηθνί πξνγξάκκαηνο, 

ραξαθηεξηζκφο πξάμεο), γηα ηνπο δείθηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο 

(πεδίν παξέκβαζεο, κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ηχπνο πεξηνρήο θηι).  

- ηα πεδία 41 - 70 ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ κε αξηζκφ 480/2014, δειαδή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα θάζε πξάμε, δεδνκέλα γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ ηνπ 

δηθαηνχρνπ, δεδνκέλα γηα ηηο δαπάλεο βάζεη παξαζηαηηθψλ ή βάζεη επηινγψλ 

απινπνηεκέλνπ θφζηνπο (ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ή θαη' απνθνπή 

πνζά ή πνζνζηά)  

- ηα πεδία 71 - 78 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα ηηο αλαθηήζεηο απφ 

ηνλ δηθαηνχρν  

- ηα πεδία 79 - 90 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα ηηο αηηήζεηο 

πιεξσκψλ 

- ηα πεδία 91 - 105 ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή 

- ηα πεδία 106 – 113ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα γηα εηδηθνχο ηχπνπο 

δαπαλψλ πνπ ππφθεηληαη ζε αλψηαηα φξηα 

 Σα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη ζηνηρεία  

επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Γηαδηθαζία 

επηινγήο θαη έγθξηζεο πξάμεσλ.  

 Η ηήξεζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα κεγάια έξγα, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ελεκέξσζεο ηεο SFC.  

 Οη θνηλνί θαη εηδηθνί δείθηεο αλά Πξνηεξαηφηεηα, Σακείν, Καηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα/ Δηδηθφ ηφρν θαζψο θαη ηα Γειηία πκκεηερφλησλ ζηα νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπκκεηέρνληα (θχιν, ειηθία) πνπ επσθειείηαη απφ 

παξέκβαζε ηνπ ΔΚΣ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε 

ζπιινγή, εγγξαθή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο 

θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο δείθηεο αλά θχιν, φπνπ απαηηείηαη, ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

επαιήζεπζε θαη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 125 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 θαη ζην άξζξν 24 ηνπ θαη' εμνπζηνδφηεζε 

θαλνληζκνχ 480/2014 ηεο Δπηηξνπήο. 
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 Η έθδνζε ηεο Απφθαζε Έληαμεο απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα ζην e-ΠΓΔ 

πξφηαζε εγγξαθήο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, ηελ νπνία επεμεξγάδεηαη ε 

Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓΔ. 

 Η θαηαγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ βεκάησλ σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο πνπ 

ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά κε ην 

Γειηίν Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο & Τπνρξεψζεσλ Πξάμεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζην ΣΓΠ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο ηεο 

πξάμεο κε θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν θαη ειέγρεηαη ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ ζπλεκκέλσλ 

εγγξάθσλ. Η ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ππνέξγα γηα ηα νπνία δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο.  

 Σα δεδνκέλα εμέηαζεο ζηνηρείσλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έγθξηζεο 

απηψλ. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζε άιια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα φπσο ΔΗΓΗ θαη ΚΗΜΓΗ ζα αληινχληαη κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο απφ ηα ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηα, γηα ιφγνπο κνλαδηθφηεηαο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηνξηζκφ 

ιαζψλ πιεθηξνιφγεζεο.  

 Ο ειεθηξνληθφο Φάθεινο Πξάμεο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο Πξάμεο ή 

ηνπ Τπνέξγνπ. 

 Η πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο, θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(δείθηεο, εμακεληαία θαηαλνκή, νκάδεο παξαδνηέσλ, πξνυπνινγηζκφ). 

 Η ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ, ε νπνία γίλεηαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ εθηειείηαη 

θαηφπηλ αηηήκαηνο θαηαλνκήο θαη πίζησζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ, εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο  θαη έγθξηζεο ηεο ΓΓΔ κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

κέηξεζε δεηθηψλ (Γεληθή Αηξεζηκφηεηα 7) θαιχπηνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο 

Γεηθηψλ (ΔΤΑΑ) φπσο απηφ ζα νξηζηηθνπνηεζεί. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δηαδηθαζίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & 

Διέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα έληππα πνπ ηεξνχληαη ζην ΟΠ, θαζψο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαηαρψξεζήο ηνπο ζην ζχζηεκα, κε δηαθξηηνχο ξφινπο θαη δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

Όια ηα παξαπάλσ, φπσο αλαπηχρζεθαλ θαη πινπνηνχληαη, ππνζηεξίδνπλ : 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηφζν γηα 

κεκνλσκέλεο πξάμεηο θαη λνκηθέο δεζκεχζεηο φζν θαη, κέζσ bottom up αλαθνξψλ, γηα 

πςειφηεξα επίπεδα, φπσο ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη 

Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη νη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνχ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 184/2014 φπσο ηα πεδία παξέκβαζεο, ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

εδαθηθή δηάζηαζε, ν κεραληζκφο εδαθηθήο πινπνίεζεο, νη ζεκαηηθνί ζηφρνη, ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε. 

 Σελ παξαθνινχζεζε πξνφδνπ ησλ θνηλψλ θαη εηδηθψλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο 

θαζψο ηεο επίηεπμεο ησλ νξνζήκσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ γηα θάζε επίπεδν δηαρείξηζεο, απφ ην επίπεδν 

ησλ κεκνλσκέλσλ δαπαλψλ σο απηφ ηνπ ΔΠΑ 
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 Σελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ 

Αηηήζεσλ Πιεξσκήο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα απνδέζκεπζεο Ν+3. 

 Σε ζχληαμε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ησλ αηξεζηκνηήησλ. 

 

6.7.2 Σο ΟΠ ωρ λογιζηικό ζύζηημα ηηρ Απσήρ Πιζηοποίηζηρ 

Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο απνηειεί κέξνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ), φπσο ίζρπε θαη ζηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

ΔΠΑ 2007-2013. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε θάζε πξάμεο. Σν 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) είλαη έλα θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην 

νπνίν απνηππψλνληαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ησλ πξάμεσλ θαζψο θαη 

ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεζκεχνπλ ηνλ Γηθαηνχρν δηαζθαιίδνληαο  ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

ε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη κία θεληξηθή βάζε, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε θαη 

ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Φνξείο Γηαρείξηζεο αιιά θαη Γηθαηνχρνπο) 

αλάινγα κε ην επίπεδν εμνπζηνδφηεζήο ηνπο. Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλάγλσζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, αιιά παξεκβαίλεη θαη 

πξνζζέηεη δεδνκέλα κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηθέο ηεο δηαδηθαζίεο 

(εληνπηδφκελεο θπξίσο ζηελ Λεηηνπξγηθή Πεξηνρή Υξεκαηνξξνέο).  

 

Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο δειψζεηο δαπαλψλ 

έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο δειψζεηο 

δαπαλψλ δηαζθαιίδεη φηη νη επεμεξγαζίεο απφ ην ΟΠ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο 

Καλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαη φηη απνηειεί νινθιεξσκέλν 

εξγαιείν παξέρνληαο κία πηζηή απνηχπσζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ.  

 

Οη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ έξγσλ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ  νξζφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014 - 

2020. Σφζν ν ηχπνο ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ φζν θαη νη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο 

εγγπψληαη νινθιεξσκέλεο, δηαθαλείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο.  

 

Δηδηθφηεξα ζην ΟΠ: 

(i) Απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ (δαπάλεο - δηνξζψζεηο –

απνζχξζεηο) κε δηαθξηηέο εγγξαθέο. 

(ii) Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο δαπαλψλ απφ ηε ΓΑ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο.  

(iii) Καηαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ απφ ηε ΓΑ, ησλ 

επηζεσξήζεσλ απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ ειέγρσλ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. 



 

 

 

476 

 

(iv) Γίλεηαη απνηχπσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ ζε ζπλέρεηα επαιεζεχζεσλ ηεο 

ΓΑ, επηζεσξήζεσλ ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρσλ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ. 

 (v) Με δεδνκέλν φηη ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ πηζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηελ επεμεξγαζία ηεο απνηχπσζεο ησλ αλαιπηηθψλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ ηεξνχληαη 

ζην ΟΠ ζε επίπεδν ζχκβαζεο, δηαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ 

θαη ησλ αλαιπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ. 

(vi) Σεξνχληαη ινγηζηηθά κεηξψα γηα ηηο δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη 

ησλ πνζψλ πνπ απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο 

γηα κηα πξάμε. 

 

Σν ΟΠ πξαγκαηνπνηεί κία ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ ειέγρσλ κέζσ ησλ νπνίσλ  δηαζθαιίδεηαη 

θπξίσο:  

 Η ζχλδεζε ηεο δεινχκελεο δαπάλεο κε ηελ εγθεθξηκέλε λνκηθή δέζκεπζε απφ ηελ νηθεία 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

 Η κνλαδηθφηεηα ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δειψλεηαη ζε θάζε κεληαίν δειηίν 

(ηα ζηνηρεία ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ – ην είδνο θαη ν αξηζκφο - δελ επηηξέπεηαη 

λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε κεληαίν δειηίν άιινπ Τπνέξγνπ (άιιεο ζχκβαζεο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δειηίσλ ησλ πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκαηηθψλ Πεξηφδσλ 

Γ’΄ΚΠ θαη ΔΠΑ 2007 - 2013. Με ηνλ έιεγρν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη ε ίδηα δαπάλε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα δεισζεί θαη γηα άιιν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν.  

 Η πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζπκπιήξσζεο ηνπ δειηίνπ δήισζεο δαπαλψλ θαζψο θαη 

αξηζκεηηθνί έιεγρνη νξζφηεηαο ηνπ δειηίνπ δήισζεο δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ δειηίνπ πξάμεο. 

 Η επηιεμηκφηεηα ηεο δαπάλεο, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Γαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Η αληηζηνίρεζε ηνπ ΑΦΜ ηνπ αλαδφρνπ κε ην ΑΦΜ ηνπ αλαδφρνπ ηεο αληίζηνηρεο 

λνκηθήο δέζκεπζεο. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΟΠ έρεη δελδξνεηδή κνξθή. Κάζε πιεξνθνξία πνπ εηζάγεηαη ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν αζξνίδεηαη ζην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν. Οη πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θάζε 

πξάμεο εηζάγνληαη ζην ΟΠ ζε επίπεδν λνκηθήο δέζκεπζεο δηθαηνχρνπ. Καηά ζπλέπεηα θάζε 

ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα ζην επίπεδν λνκηθήο δέζκεπζεο αζξνίδεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη Σακείνπ.  

 

πγθεθξηκέλα θξίζηκα νξφζεκα εληνπίδνληαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο θάζε εληαγκέλεο πξάμεο. Γηα 

ηα νξφζεκα απηά, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαη ηελ πξφνδν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή, ηεξνχληαη αμηφπηζηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζην ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε 

θαηαρψξεζε ησλ παξαθάησ, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ: 

 Σσλ δειηίσλ δήισζεο δαπαλψλ φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δαπάλεο αλά θαηεγνξία 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νη δηθαηνχρνη θαηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξάμεσλ (εκεξνκελία πιεξσκήο, παξαζηαηηθά δηθαηνχρσλ θαη αλαδφρσλ, είδνο 

επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε εθηέιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ). Σα 
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ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθφ επαιήζεπζε, επηβάιινληαη δηνξζψζεηο φπνπ 

απαηηείηαη θαη θαηφπηλ νξηζηηθνπνηνχληαη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξνζερέο αίηεκα 

πιεξσκήο. Η δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη γηα θάζε δήισζε δαπάλεο κηαο εληαγκέλεο πξάμεο. Σν 

ΓΓΓ ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α΄10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε. 

 Σσλ ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ εγθεθξηκέλε απφθαζε έληαμεο 

πξάμεο/ ζχκβαζε, θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

 Σα ζηνηρεία νινθιήξσζεο κηαο πξάμεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε απφθαζε έληαμεο θαη ηηο αληίζηνηρεο λνκηθέο δεζκεχζεηο, θαζψο θαη ε 

επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ 

δαπαλψλ. 

ύμθωνα με ηο Ενιαίο ζύζηημα δεικηών η ζςλλογή δεδομένων ανά ωθελούμενο ανά 

ππάξη θα γίνεηαι με ηα ένηςπα: Απογπαθικό Δεληίο Ειζόδος και Απογπαθικό Δεληίο 

Εξόδος ςμμεηέσονηα.  

 

Οη αθφινπζεο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο Δλέξγεηεο γίλνληαη κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

δηαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ: 

 Η θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ γίλεηαη δηαθξηηά θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ 

επαιεζεπηεί δηνηθεηηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην θπζηθφ 

αληηθείκελφ ηνπο θαη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε νινθιήξσζεο ή, παξφηη δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο θαηά ην εμάκελν αλαθνξάο, είλαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. 

 Η επηηφπηα επαιήζεπζε, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε έθζεζε, θαηαγξάθεη ηελ 

επηβεβαίσζε ή κε ηεο παξάδνζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ, έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ επαιεζεπηεί 

δηνηθεηηθά, θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο ή κε κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, 

ησλ ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο, φπνπ ηα 

παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφ λα επαιεζεπηνχλ δηνηθεηηθά. 

 Οη ζπζηάζεηο θαηαγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

ειεγρνκέλνπ.  

 Αληίζηνηρα, θαηαρσξίδνληαη ζην ζχζηεκα ηα πνξίζκαηα, νη εηζεγνχκελεο δεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

ειεγθηηθέο αξρέο. 

 Η δηελέξγεηα επαιήζεπζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ηεο Έθζεζεο Μαθξνρξφλησλ 

Τπνρξεψζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, θαηαρσξίδεηαη απφ ηε ΓΑ ή 

ηνλ ΔΦ ζην ΟΠ ην πνζφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ δηαζθαιίδεηαη φηη νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο γηα ηηο πξάμεηο ηεξνχληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν δηαρείξηζεο θαη παξέρνπλ αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ φλησο πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 

πξάμε αλά δηθαηνχρν. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ηφζν ζηνπο δηθαηνχρνπο φζν θαη ηνπο 
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άιινπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ λα αλαγλσξίδνληαη κε δηαθξηηνχο θσδηθνχο νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πξάμεψλ ηνπο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ ηε ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηνπ ΟΠ ζπλάγεηαη φηη  εθαξκφδνληαη 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο πξνο ηελ Δπηηξνπή (άξζξν 126 ζηνηρείν δ) ΚΚΓ. 

Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαηάιιειεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ηεο 

αληίζηνηρεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σέινο, ζηελ ηειηθή, 

πιήξσο αλεπηπγκέλε κνξθή ηνπ ΟΠ ππάξρεη κέξηκλα γηα πιήξε θάιπςε ζεκάησλ φπσο:  

 Σήξεζε ινγαξηαζκψλ γηα ηα πνζά πνπ απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή 

κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κηα Πξάμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 126 ζηνηρείν ε) ηνπ 

Καλ. (ΔΔ) 1303/2013. 

 Σήξεζε εγγξαθψλ γηα ηα πνζά πνπ ζπλδένληαη κε Πξάμεηο νη νπνίεο αλεζηάιεζαλ ιφγσ 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ή δηνηθεηηθήο έλζηαζεο. εκεηψλεηαη φηη θαη ζην ΔΠΑ 2007-2013 

ππήξρε ήδε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο Δμαηξέζεσλ, ε νπνία ζα πξνζαξκνζηεί 

θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο ηεο απάηεο, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.  
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6.8 ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΥΤΕΩΝ (ΠΚΕ) 

6.8.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Με βάζε ηνλ Ν.4314/2014 ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ιεηηνπξγεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (εθεμήο ΠΚΔ), ην νπνίν ζε ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία κε ην ΟΠ ΔΠΑ 

ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.  

Σν ΠΚΔ έρεη αμηνπνηεζεί κε επηηπρία θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο απφ 

Γηθαηνχρνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, απφ ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο (Σξαπεδηθά 

Ιδξχκαηα, ΔΦΔΠΑΔ, ΔΟΜΜΔΥ, ΔΤΚΔΚΟ), απφ Δζληθνχο Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΤΔ, ΔΤΓ 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ) θαη απφ 

θνξείο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ.  

 

ην ΠΚΔ θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα ζηνηρεία επηινγήο, 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΚΔ εμαζθαιίδεη: 

 Σελ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ησλ πξνθεξχμεσλ θάζε δξάζεο, απφ ηηο ππνβνιέο ησλ 

δπλεηηθά δηθαηνχρσλ, κέρξη θαη ηελ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ, ζε επίπεδν 

παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο. 

 Σελ θάιπςε, ζε επίπεδν θνξέσλ δηαρείξηζεο, φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 Σελ θάιπςε, ζε επίπεδν δηθαηνχρσλ, φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, απφ ηελ ππνβνιή 

έσο ηελ πινπνίεζε, πνπ πεξηιακβάλνπλ επηρεηξεζηαθφ πιάλν, νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ 

αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα θαη δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ππνβνιψλ γηα φιεο απηέο ηηο 

θάζεηο. 

 Σελ απνηχπσζε φιεο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε θαηαγξαθή ηνπ 

ηζηνξηθνχ ελεξγεηψλ (traceability). 

 Σε δηαζχλδεζε κε άιια δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. 

 

Σν ΠΚΔ έρεη ππνδερζεί, απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 έσο ζήκεξα, ηελ ππνβνιή 155.000 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα 28 δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ. Έρνπλ πινπνηεζεί 420 επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα (π.ρ. αμηνιφγεζε, έιεγρνο δξάζεο) κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη επηηεπρζεί ε δηαρείξηζε 

1.110.000 θάζεσλ απηψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

πιήξε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

εθηακίεπζε ζρεδφλ 2 δηο επξψ δεκφζηαο ζπκκεηνρήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Τπάξρνπλ 

140.000 ελεξγνί ρξήζηεο εθ ησλ νπνίσλ 8.000 επηρεηξεζηαθνί. 

 

χκθσλα κε ηνλ άξζξν 57 ηνπ Ν. 4314/2014 «Η ρξήζε ηνπ ΠΚΔ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην 

ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ κέηξα ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ.»  
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Γεδνκέλεο ηεο έληαμεο λέσλ θνξέσλ ζην ΠΚΔ (Αιηεία, Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Έξεπλα θαη 

Σερλνινγία θιπ) ην ΠΚΔ πξνηππνπνηείηαη, επαλαζρεδηάδεηαη, εκπινπηίδεηαη θαη επεθηείλεηαη κε 

βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Παξάιιεια, ην ΠΚΔ 

πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ αιιά θαη ησλ ΔΓΔΣ.  

 

6.8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΚΕ 

Σν ΠΚΔ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ πιήξε θχθιν δσήο (lifecycle management) ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ ππνβνιή κέρξη θαη ηελ ηήξεζε καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Σν ΠΚΔ είλαη δνκεκέλν κε ηξφπν ηέηνην ψζηε θάζε ελέξγεηα λα πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηα βήκαηα είλαη δηαδνρηθά θαη αιιειέλδεηα. Η πιεξνθνξία δηαθηλείηαη εληφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ξνψλ εξγαζηψλ (workflows) φπνπ ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

αξκνδηφηεηεο, κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα ηεξαξρίαο, επελεξγνχλ. Σα δεδνκέλα, ηα έγγξαθα 

θαη νη δηαδηθαζίεο αιιεινεμαξηψληαη απνηειψληαο επηθαηξνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηνπ θάζε ζηαδίνπ 

θαη αιιεινεμαξηψληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, έηζη ψζηε ην 

ζχζηεκα λα απνηειεί κηα εληαία νιφηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο 

ππνρξεσηηθψλ θαη πξναπαηηνχκελσλ βεκάησλ. 

 

Σν ΠΚΔ απνηειεί έλα εληαίν δηαδηθηπαθφ (internet) πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην νπνίν έρνπλ 

ηαπηφρξνλε πξφζβαζε νη σθεινχκελνη (επηρεηξήζεηο, επαγγεικαηίεο, πνιίηεο) θαη νη εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο (Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, Αμηνινγεηέο, Διεγθηηθνί θνξείο, Αξρέο Γηαρείξηζεο, 

Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΣΑ, ην 

ΔΚΣ, ην Σακείν πλνρήο ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ 

Απαζρφιεζε», ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, ηελ Αιηεία θαη ηα Σακεία Υαξηνθπιαθίνπ). Δπηπξφζζεηα 

πξνζθέξνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο: 

v. Δθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθή Δπθπΐαο (Business Intelligence) γηα ηελ παξαγσγή 

πξνηππνπνηεκέσλ θαη ad-hoc δπλακηθψλ αλαθνξψλ. 

vi. Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο, κέζσ ηεο  πιαηθφξκαο Σειεθπαίδεπζεο ηεο ΜΟΓ ΑΔ. 

vii. Πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο ΓΙ@ΤΛΟ. 

 

Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, επηηπγράλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη έιεγρνη πνπ απνζθνπνχλ ζην: 

 λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θάζε ελέξγεηαο ζηελ ξνή εξγαζίαο κηαο δξάζεο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο, 

 λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ,  

 λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο, αλά επίπεδν:  

- λα παξαθνινπζνχλ αλ ηεξνχληαη απνηειεζκαηηθά νη πξνυπνζέζεηο θάζε δξάζεο,  

- λα παξαθνινπζνχλ ηνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο, 

- λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πνπ 

πινπνηνχληαη, 
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 λα επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, αλάινγα κε ηε 

ρξήζε,  

 λα επηηξέπνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε πίλαθεο, 

γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ελεκέξσζεο, δηαρείξηζεο θαη δεκνζηφηεηαο.  

 

Υξήζηεο ηνπ ΠΚΔ είλαη:  

 Οη Γηθαηνχρνη Πξάμεσλ (Δπηρεηξήζεηο, Δπαγγεικαηίεο, Πνιίηεο) θαη νη ζχκβνπινη, 

 Αμηνινγεηέο 

 Διεγθηέο 

 Οη Αξρέο/θνξείο Γηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζνη Φνξείο, Φνξείο ρνξήγεζεο 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) 

 Η Αξρή Πηζηνπνίεζεο 

 Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ) 

 Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΑ 

 Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Η πξφζβαζε ζην ΠΚΔ είλαη δπλαηή είηε απεπζείαο κέζσ δηαδξαζηηθήο δηεπαθήο ρξήζηε 

(δηαδηθηπαθή εθαξκνγή) είηε κέζσ ηερληθήο δηεπαθήο πνπ επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εγθεθξηκέλν 

ΓΔ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηνπο 

θαλνληζκνχο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη αθνινπζνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ν 

θνξέαο ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο ησλ Γηθαηνχρσλ έρνπλ δηθαηψκαηα 

ππνβνιήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αηηεκάησλ επαιήζεπζεο, ηξνπνπνίεζεο, έλζηαζεο θιπ ελψ άιινη 

ρξήζηεο (π.ρ. ΔΦΓ) έρνπλ πξφζβαζε ζε θφξκεο αμηνιφγεζεο, πιεξσκψλ, καθξνρξνλίσλ, 

ζπκβάζεσλ, ελζηάζεσλ θιπ. Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλνη ξφινη έρνπλ κφλν δηθαηψκαηα αλάγλσζεο ή 

πξφζβαζε ζε επηηειηθέο αλαθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 

 

Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα θαηαρψξεζεο, πξνζζέηνπλ ζην ΠΚΔ ηα δεδνκέλα θαη ηα 

έγγξαθα γηα ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ επηθαηξνπνίεζε ηνπο, ελψ 

παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα επηζχλαςεο εγγξάθσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε δξάζεο 

ελίζρπζεο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ επζχλε έγθαηξεο θαηαρψξεζεο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, 

ηελ πνηφηεηα, ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σν ΠΚΔ ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηαρψξεζε πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά ινγηθψλ ειέγρσλ κε βάζε ηνλ Οδεγφ ηεο θάζε 

Πξνθήξπμεο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θάζε ελέξγεηαο πξνζθέξνληαο εξγαιεία θαη αλαθνξέο 

ζηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ νξζά ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζρήκα αζθαιείαο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

ζρεηηθή ελφηεηα αθνινχζσο.  
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Σν πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ ΠΚΔ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην ππνινγηζηηθφ θέληξν, ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΜΟΓ ΑΔ (Λ.Ρηαλθνχξ 78Α) φπνπ ιεηηνπξγεί θαη ζρεηηθφ ηερληθφ Helpdesk 

γηα ηελ άκεζε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. 

 

Σελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΚΔ, ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ, ηνπ 

δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

ππνδνκήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΠΚΔ ηελ αλάπηπμε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, 

αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ/EYKE ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηελ ΜΟΓ ΑΔ. 

 

Σε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΠΚΔ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε δηελέξγεηα 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, 

αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ/EYKE ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηελ  ΜΟΓ ΑΔ.   

 

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην (ΤΑ ππ. αξηζκ. 69132/EΤΘΤ625, ΦΔΚ 1451/ 

10.07.2015), ε Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΔΤΚΔ) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 

25 θαη 57 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄/265/23.12.2014). ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε γίλεηαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε Μνλάδαο ηεο ΔΤΚΔ.  

 

Σν ΠΚΔ είλαη δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο, εθηφο εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ηερληθήο ζπληήξεζεο. 

 

6.8.3 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΚΕ 

Η πθηζηάκελε ηνπνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 
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σήμα 6.8.3.1 Σνπνινγία πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

 

Σν ινγηζκηθφ ππνδνκήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ΠΚΔ 

πεξηιακβάλεη: 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ γηα ην ινγηζκηθφ ηνπ ΠΚΔ  

 Πεξηβάιινλ ειέγρνπ θαη απνδνρήο ησλ Δθαξκνγψλ (staging) 

 Πεξηβάιινλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence) 

 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services) 

 

Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (BI) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, γξαθεκάησλ, 

πηλάθσλ θιπ, κε δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΠΚΔ. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΙ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα φισλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ΠΚΔ 

 Η δηαζεζηκφηεηα ζχλζεησλ πεδίσλ  

 Η παξαγσγή δπλακηθψλ αλαθνξψλ (ad hoc) απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο 

 Η ζπλερήο (σξηαία) επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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Σν ζχζηεκα ΒΙ είλαη δηαζέζηκν ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ ΠΚΔ θαη ε ζχλδεζε/ 

απζεληηθνπνίεζε ζε απηφ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θσδηθψλ. Η παξνχζα πινπνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη 

απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Μονηέλο Δεδομένων BI. Η Γνκή ηνπ αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηνπ data warehouse θαη 

πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο πεξηνρέο (δξάζεηο ελίζρπζεο) πνπ πεξηέρνπλ πεδία κε θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά (attribute columns) θαη κεηξήζηκα κεγέζε (measure columns). 

 Πποκαθοπιζμένερ Αναθοπέρ (Predefined Reports). 

 Αζθάλεια δεδομένων ζε πνιιαπιά επίπεδα (database, middle layer, portal). 

 Διαδςκηςακόρ ηόπορ δηαρείξηζεο ησλ αλαθνξψλ (Portal).  

 Καηάλογορ ονηοηήηων (BI Catalog). πλίζηαηαη ζε Γξάζεηο Δλίζρπζεο, 

Κνηλφρξεζηνπο θαθέινπο, αλαθνξέο πινπνηεκέλεο θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ad-hoc εξσηεκάησλ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, απηφ γίλεηαη 

ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο δηαρείξηζεο.  

 

Σα βαζηθά ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

πεξηιακβάλνπλ:  

• Γεκηνπξγία ξνψλ εξγαζίαο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζα 

θηινμελεζνχλ ζην ΠΚΔ. ηελ παξνχζα θάζε έρνπλ αλαγλσξηζηεί νη αθφινπζεο ξνέο 

εξγαζίαο: 

• Ρνή εξγαζίαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

• Ρνή Δξγαζίαο Έξεπλα θαη Σερλνινγία 

• Ρνή εξγαζίαο Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

• Ρνή Δξγαζίαο Αιηεία 

• Ρνή Δξγαζίαο Κνηλσληθφ Σακείν 

• Ρνή Δξγαζίαο Γάλεηα / Δγγπήζεηο  

• Ρνή Δξγαζίαο RIS 

• Αλαζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ ξνψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

νκνγελνπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε 

ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο.  

• Δμεηδίθεπζε Μνληέινπ Αζθαιείαο 

• Ρφινη ρξεζηψλ αλά νξγαλσηηθή δνκή, ηχπν ελίζρπζεο θαη Γξάζε Δλίζρπζεο  

• Δπίπεδν Απζεληηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ρξήζηε  

• Πξνζηαζία ζε επίπεδν Δθαξκνγήο / ΒΓ / Γηθηχνπ  

• Οκνγελνπνηεκέλν Web πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

• Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη δπλαηφηεηα πξνζπκπιήξσζεο 

πεδίσλ 

• Σξνθνδφηεζε κε ζηαηηζηηθά ησλ ηζηνρψξσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα ηηο δξάζεηο 

ελίζρπζεο.  
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• Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο (Βάζεο Γεδνκέλσλ, application servers) γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πεξηνρέο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ θχξηα 

ξνή εξγαζίαο ηνπ ΠΚΔ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΚΕ   ΥΡΗΣΕ ΠΚΕ 

 Γεκηνπξγία Πξνθήξπμεο/Πξφζθιεζεο  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ΔΦΓ 

 Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (Τπνβνιή 
Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ) 

 Γηθαηνχρνο 

 Παξαιαβή Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο  

 Αμηνιφγεζε Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο  - 
Δπηινγή Πξάμεσλ  

 Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, Αμηνινγεηήο 

 Έγθξηζε ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο – 
Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ 

 Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, Αμηνινγεηήο 

 Έλζηαζε 
 Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, 

Αμηνινγεηήο ελζηάζεσλ 

 Παξαθνινχζεζε Τινπνίεζε πξάμεσλ  Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο  

 Σξνπνπνίεζε Πξάμεο / Σξνπνπνίεζε 
Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ 

 Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο  

 Δπαιήζεπζε Πξάμεσλ (έιεγρνη) 
 Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, 

Οκάδα Διέγρνπ 

 Πιεξσκή Πξάμεσλ  
 Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο, 

Τπφινγνο 

 Αλάθιεζε Πξάμεο  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο 

 Αλάθηεζε  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο 

 Οινθιήξσζε Πξάμεο / Πξάμεσλ   Γηθαηνχρνο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο  

 Μαθξνρξφληεο Τπνρξεψζεηο  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο,  

 Γηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα  πζηήκαηα 

 Αλαθνξέο  Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Δλδηάκεζνο Φνξέαο 

 

6.8.4 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ- 

ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

6.8.4.1 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με ηο ΟΠ ΕΠΑ 

Σν ΠΚΔ δηαζπλδέεηαη κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ ΔΠΑ) θαη απνζηέιιεη ην ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ ΔΓΔΣ.  
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Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΑ θαη ηεο ΜΟΓ αε, έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ψζηε δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζην ΠΚΔ, λα 

ηξνθνδνηνχλ άκεζα ην ΟΠ ΔΠΑ (θαη αληίζηξνθα εθφζνλ απαηηείηαη) θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ζθαικάησλ ή θαζπζηεξήζεσλ. Σα δεδνκέλα 

βαζίδνληαη ζηα έληππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε θξαηηθέο εληζρχζεηο.  

 

ηνλ θάησζη πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο δηαδηθηπαθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ ΠΚΔ κε ην ΟΠ 

ΔΠΑ: 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΚΕ   Διαζύνδεζη με ΟΠ ΕΠΑ (web service) 

 Γεκηνπξγία Πξνθήξπμεο/ 
Πξφζθιεζεο 

 Δηζαγσγή νξηζηηθήο πξφζθιεζεο ζην ΟΠ ΔΠΑ θαη 
απφδνζε ΑΑ ΟΠ πξφζθιεζεο πξηλ ηελ έθδνζή ηεο. 

 Έγθξηζε ηεο αίηεζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο – Απφθαζε 
Έληαμεο Πξάμεσλ 

 Δηζαγσγή Σερληθνχ Γειηίνπ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
έθδνζε Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ ζην ΟΠ 

 Γεκηνπξγία Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Σξνπνπνίεζε Πξάμεο/ 
Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο 

Έληαμεο Πξάμεσλ 

 Δλεκέξσζε Σερληθνχ Γειηίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, 
ηξνπνπνίεζε Απφθαζεο έληαμεο Πξάμεσλ 

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Δπαιήζεπζε Πξάμεο  Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο  

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Πιεξσκή Πξάμεο  Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο  

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Απέληαμε/ Αλάθιεζε Πξάμεο  Δλεκέξσζε Σερληθνχ Γειηίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ηξνπνπνίεζε Απφθαζεο έληαμεο Πξάμεσλ  

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Αλάθηεζε   Γειηίν Καηαρψξεζεο Γηνξζψζεσλ  

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

 Οινθιήξσζε Πξάμεο/ 

Πξάμεσλ  

 Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο Πξάμεσλ  

 Γειηίν Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο  

6.8.4.2 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με ηο ύζηημα ώπεςζηρ Κπαηικών Ενιζσύζεων 

Σν ΠΚΔ δηαζπλδέεηαη ζχζηεκα ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην νπνίν εηζάγνληαη φιεο νη 

εληζρχζεηο (εζληθέο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο) κε ζηφρν λα ειέγρνληαη ηα φξηα ζψξεπζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

6.8.4.3 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΠΚΕ με άλλα ζςζηήμαηα 

Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ην ΠΚΔ έρεη ήδε δηαζπλδεζεί ή βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλάπηπμεο 

δηαζπλδέζεσλ κε έλα πιήζνο απφ άιια ζπζηήκαηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη θάπνηα 

ζεκαληηθφηεξα, εληειψο ελδεηθηηθά.  
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 Η δηαζχλδεζε κε ην TAXIS, γηα ηελ άληιεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ κε ζηφρν ηελ 

πξνζπκπιήξσζε απηψλ. 

 Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο SARI (State Aid Registry) θαη ην State 

Aid Transparency Module απνηεινχλ ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ ζηα νπνία 

δεκνζηνπνηνχληαη ηφζν θαζεζηψηα ελίζρπζεο φζν θαη πξάμεηο άλσ ησλ 500.000 Δπξψ. Η 

δηαζχλδεζε κε απηά ηα ζπζηήκαηα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε web services κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψξεπζεο.  

6.8.4.4 ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΚΕ 

Σν ΠΚΔ ζηφρν έρεη ηελ πεξίνδν 2014-2020 λα δηεπθνιχλεη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο δηαδηθηπαθέο 

δηαζπλδέζεηο κε ηξίηα ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ. Έηζη, ην ΠΚΔ δίλεη έκθαζε ζηνλ θαλφλα ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ζπζηήκαηα πνπ ηελ έρνπλ σο πξσηνγελή 

πιεξνθνξία θαη πξν-ζπκπιεξψλνληαο ηελ ζην ΠΚΔ πξνζηαηεχνληαο ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν απφ 

ην λα θάλεη ιάζε. Οη δηαζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπληεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη, 

πξνζαξκνδφκελεο ζηηο αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχπηνπλ ελψ λέεο δηαδηθαζίεο ζα γίλνληαη δηαζέζηκεο κε ηελ σξίκαλζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΚΔ, θξίλεηαη απαξαίηεηα ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο ζπλνρήο (e-cohesion3), αιιά θαη ε ελαξκφληζε κε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 

Σα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη δηαζχλδεζε κπνξεί λα αλήθνπλ ζε Τπνπξγεία ή ζπγθεθξηκέλεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ νη ηξφπνη δηαζχλδεζεο κπνξεί λα 

πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαζπλδέζεσλ είηε κε ζπζηήκαηα πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη ρξφληα (πρ ΟΠ ΔΠΑ, Taxis) είηε κε λεψηεξα ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε 

απηνκαηνπνηεκέλε εμσζηξέθεηα βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο (πρ ΓΔΜΗ, ΟΠ ΙΚΑ). ην 

αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή αιιά φρη πεξηνξηζηηθή εηθφλα ηεο ζρεδηαδφκελεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΚΔ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

Διάγπαμμα 6.8.4.4.1 ρεδηαδφκελε Γηαζχλδεζε ΠΚΔ θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

 

  

                                                                 
3
 http://www.interact-eu.net/e_cohesion/e_cohesion/512/12238 
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6.8.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΣΑΙ Η ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ 

ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣOY ΠΚΕ 

6.8.5.1 σεδιαζμόρ και πιζηοποίηζη ηος ΠΚΕ ζε θέμαηα αζθαλείαρ 

Σν ΠΚΔ δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ην νπνίν δνκείηαη ζηηο αθφινπζεο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο: 

 Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ρξεζηψλ 

 Πνιηηηθή δηαρείξηζεο ξφισλ  

 Πνιηηηθή δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Πνιηηηθή ιήςεο θαη δηαηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

 Πνιηηηθή Απφθηεζεο, Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ  

 Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Γηθηπαθψλ πφξσλ (Αζθάιεηαο Internet θαη Ηιεθηξνληθήο 

Αιιεινγξαθίαο) 

 Πνιηηηθή Γηαβάζκηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πιεξνθνξηαθψλ Πφξσλ 

 Πνιηηηθή Απνδεθηήο Υξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (audit) 

 Πνιηηηθή Δληνπηζκνχ Αδπλακηψλ θαη Γηεμαγσγήο Διέγρσλ Αζθάιεηαο 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζε 
νξγαλσηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν: 

 Σελ Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην Απφξξεην Πιεξνθνξηψλ 

 Σελ Αθεξαηφηεηα Γεδνκέλσλ 

 Σε Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σέινο, βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ISO 27000, 

ζην ακέζσο  επφκελν  ρξνληθφ δηάζηεκα.  

6.8.5.2 Αζθάλεια Ππόζβαζηρ Δεδομένων 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 

γίλεηαη απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, εθαξκφδεηαη πνιηηηθή 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ:  

 Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη σθεινπκέλσλ 

 Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο – ΔΤΓ θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο – ΔΦ)  

 Αμηνινγεηψλ  

 Διεγθηψλ 

 Τπνιφγσλ 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΚΔ γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ 

θαη γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

6.8.5.3 Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ 

Πποαπαιηούμενα για ηην Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ 

Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΠΚΔ απαηηείηαη ε ρξήζε Web browser θαη ε ζχλδεζε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε HTTP://WWW.EPENDYSEIS.GR/MIS 

http://www.ependyseis.gr/mis
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ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε δεχγνπο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθνχ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο Αίηεζεο Απφδνζεο Γηθαησκάησλ 

Πξφζβαζεο. Η δηαδηθαζία γηα ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Η 

δηαδηθαζία γηα ηα ζηειέρε δηαρείξηζεο (ρξήζηεο ΔΦΓ, αμηνινγεηέο, ειεγθηέο) γίλεηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαβαζκηζκέλε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, εθαξκνγέο ή πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο απνδνζέληεο ξφινπο. 

Αςθενηικοποίηζη και Έλεγσορ Ππόζβαζηρ Υπηζηών 

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΠΚΔ γίλεηαη κε πνιηηηθή κνλαδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο ελψ 

εθαξκφδεηαη έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ κηαο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

κε ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο / ζπλζεκαηηθνχ γηα εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε.  

Διαδικηςακή Ππόζβαζη ζηο ΠΚΕ 

Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ΠΚΔ είλαη εθηθηή κέζσ δηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο κε ηε κνξθή 

Web θνξκψλ γηα Γηθαηνχρνπο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο. 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΟΠ ΔΠΑ κέζσ θιήζεο δηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ππνζηεξίδνληαη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη πξσηφθνιια αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν WS-Security θαηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

Καηαγπαθή Ππόζβαζηρ (logging) 

Σν ΠΚΔ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ κε ηξφπν 

πνιππαξακεηξηθφ γηα θάζε ελέξγεηα. Δλδεηθηηθά ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή ελεξγεηψλ ζε επίπεδν: 

 Τπνβνιήο, Αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θιπ 

 Καη θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Κσδηθφο ρξήζηε ζην ΠΚΔ 

 Ηκεξνκελία ελέξγεηαο 

 Κσδηθφο ελέξγεηαο 

6.8.5.4 Επιμέποςρ Υαπακηηπιζηικά Αζθαλείαρ ΠΚΕ 

Εμπιζηεςηικόηηηα (confidentiality) 

Σν ΠΚΔ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

πξφζβαζεο θαη δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ, ψζηε ε πιεξνθνξία λα δηαηίζεηαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.  

Δπηπιένλ, γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ή επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχληαη ζην ΠΚΔ, 

εθαξκφδεηαη πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ/απνκφλσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ψζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκα κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε πεξηνξηζκέλν πιήζνο, εηδηθά 

δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηψλ. 

Ακεπαιόηηηα (integrity) 

Η αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη: 

 κέζσ ηεο πνιηηηθήο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ απφ κε-δηαπηζηεπκέλνπο ρξήζηεο,  
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 κέζσ ηερληθψλ κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλέπεηαο (consistency) 

πνπ απνηξέπνπλ επηζέζεηο δνιηνθζνξάο δεδνκέλσλ (κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ θιπ), 

 κέζσ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζην ζχζηεκα ή ζε αλάθηεζε 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη ε «κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο» (non-repudiation), ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κε κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

Έρεη πινπνηεζεί ε ηερληθή ππνδνκή, ε νπνία ζρεδηάδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζην κέιινλ, γηα 

ηελ παξνρή απφ ην ΠΚΔ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ ψζηε λα πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία 

ηεο πεγήο παξαγσγήο ηνπ εγγξάθνπ. 

Διαθεζιμόηηηα ζςζηήμαηορ 

Οη ππνδνκέο ηνπ ΠΚΔ ζε εμνπιηζκφ εμππεξεηεηψλ, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ δηέπνληαη 

απφ ραξαθηεξηζηηθά απνθπγήο κνλαδηθνχ ζεκείνπ αζηνρίαο κε ρξήζε πεξίζζησλ (redundant) 

πφξσλ. Έλα  κεγάιν κέξνο ηεο ππνδνκήο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ 

(virtual servers), κε  ηελ νπνία, φρη κφλν δηακνηξάδεηαη ν θφξηνο ζε πνιιέο κεραλέο, αιιά θαη ζε 

πεξίπησζεο αζηνρίαο κηαο κεραλήο, απηφο κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε  άιιεο, ρσξίο δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη κε ρξήζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηερληθήο θχζεο 

(δηαγλσζηηθά, ζπζηεκαηηθή ιήςε θαη δηαρείξηζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο) θαη νξγαλσηηθήο 

(ζπληήξεζε) εμαζθαιίδεηαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΠΚΔ. 

Διασωπιζμόρ Καθηκόνηων 

Σν ΠΚΔ δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν ξφισλ πνπ εγγπψληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, κεηαμχ 

ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ Δλδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

Αξρψλ Γηαρείξηζεο. Δπίζεο, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο εμαζθαιίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο 

θαζεθφλησλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο νξγαλσηηθήο δνκήο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 11 -  Απόφαςθ ςφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ Ομάδασ εργαςίασ ςχετικά με 
τθν  εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ ‘’Στατιςτικά ςυςτιματα και 
δείκτεσ αποτελεςμάτων’’ και τθν ανάπτυξθ - επικαιροποίθςθ του 
Ενιαίου Συςτιματοσ Δεικτϊν ΕΣΡΑ 2014-2020. 

 
                 Αρ.Ρρ. 48377/ΕΥΣΣΑΑΡ 2781/1-10-2014 

 
 
 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Ψο άρκρο 90 του «Ξϊδικα Ροµοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα Ξυβερνθτικά όργανα» 

που κυρϊκθκε µε το άρκρο πρϊτο του Υ.∆. 63/2005 (ΦΕΞ 98/Α/22.4.2005).  
2. Ψο Υ.∆. 118/2013 (ΦΕΞ 152/Α’/25.06.2013) «Ψροποποίθςθ του Υ.∆. 85/2012 (Α’ 141), 

Μδρυςθ Ωπουργείου Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν και ∆ικτφων και Ωπουργείου Υολιτιςµοφ και 
Ακλθτιςµοφ και µετονοµαςία των Ωπουργείων Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν και ∆ικτφων και Υαιδείασ και Κρθςκευµάτων, Υολιτιςµοφ και 
Ακλθτιςµοφ, ςε Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και ςε Ωπουργείο Υαιδείασ 
και Κρθςκευµάτων αντιςτοίχωσ»  

3. Ψο Υ.∆. 89/2014 (ΦΕΞ 134/10.06.2014) «∆ιοριςµόσ Ωπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν 
και Ωφυπουργϊν»  

4. Ψο Υ.Δ. 34658/4.7.2013 (ΦΕΞ 1825/4.07.2014) «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ 
Ωφυπουργοφσ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ» 

5. Ψο Υ.∆. 117/2012 (ΦΕΞ 202/Α’/19.10.2012) περί µετονοµαςίασ τθσ Γενικισ Γραµµατείασ 
Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ ςε Γενικι Γραµµατεία ∆θµοςίων Επενδφςεων-Εκνικοφ 
Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (ΕΧΥΑ)  

6. Ψο Υ.Δ. 116/2014 (ΦΕΞ 185/3.9.2014) «Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ». 

7. Ψθν ΞΩΑ αρ. 34126/4007/30.07.2012 του Υρωκυπουργοφ και του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδοµϊν, Πεταφορϊν & ∆ικτφων (ΦΕΞ αρ. 362/ 30-7-2012), περί 
διοριςµοφ του κ. Γεωργίου Γιαννοφςθ ωσ Γενικοφ Γραµµατζα Επενδφςεων & Ανάπτυξθσ 
του Ωπουργείου. 

8. Ψο Ρ. 3614/2007 «∆ιαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρµογι αναπτυξιακϊν παρεµβάςεων για τθν 
προγραµµατικι περίοδο 2007−2013» (ΦΕΞ 267/Α/3.12.2007), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει  

9. Ψθν υπ’ αρικµ. 35257/17.10.2001 (ΦΕΞ 1352/Βϋ/17.10.2001) κοινι υπουργικι απόφαςθ, 
όπωσ αυτι τροποποιικθκε µε τισ υπ’ αρικµ. 61028/18.9.2003/ (ΦΕΞ 1364/B;/23.9.2003, 
47533/∆ΛΣΕ1250/2.12.2004, 13992/ΕΩΧΧΑΑΥ 1109/30.3.2006 και 4168/ΕΩΧΧΑΑΥ 166/29 
/2008 (ΦΕΞ 333/Β/29.2.2008) κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ Χφςταςθ Ειδικισ 
Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ, Χχεδιαςµοφ και Αξιολόγθςθσ Αναπτυξιακϊν Υρογραµµάτων, και 
ιςχφει 

10. Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 
17θσ Δεκεμβρίου 2013 (Υαράρτθμα XI). 

11. Ψο εγκεκριμζνο από τθν Ε. Επιτροπι ΕΧΥΑ (Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020, 
Υαράρτθμα III). 

12. Ψο υπ.αρικμ. 20109/ΕΩΧΧΑΑΥ 1422/29.4.2014 ζγγραφο οδθγιϊν τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ για τθν 
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ανάπτυξθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020. 
13. Ψθν. υπ’αρικμ.28843/ΕΩΧΧΑΑΥ 1721/10.6.2014 πρόςκλθςθ οριςμοφ μελϊν ςτθν ομάδα 

εργαςίασ για τθν εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ ‘’Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ 
αποτελεςμάτων’’ και τθν ανάπτυξθ - επικαιροποίθςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν 
ΕΧΥΑ 2014-2020 και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των υπουργείων Εργαςίασ και Ξοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Υρόνοιασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ. 

 
Ψο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ αυτισ τθσ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ του δθµοςίου. 

 
 

ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ 
 

1. Ψθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ οµάδασ εργαςίασ µε τίτλο «Σµάδα εργαςίασ ςχετικά µε τθν 
εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ αποτελεςμάτων και τθν 
ανάπτυξθ - επικαιροποίθςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020».  
 
2. Ψο αντικείμενο τθσ οµάδασ εργαςίασ κακορίηεται ωσ εξισ:  
α.  Θ κατάρτιςθ του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν ΕΧΥΑ 2014-2020, για το Eυρωπαϊκό 

Kοινωνικό Tαμείο, το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και το  Ψαμείο 
Χυνοχισ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ, κακϊσ και  

β.  Σ ςυντονιςμόσ και θ εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για τθν εκπλιρωςθ τθσ γενικισ εκ 
των προτζρων αιρεςιμότθτασ ‘’Χτατιςτικά ςυςτιματα και δείκτεσ αποτελεςμάτων’’ του 
ΕΧΥΑ ςε ότι αφορά ςτο ΕΞΨ, το ΕΨΥΑ και το Ψαμείο Χυνοχισ (όπωσ αποτυπϊνεται ςτο 
Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020, Υαράρτθμα III), 

ςε ςυνεργαςία με τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του νζου ΕΧΥΑ. 
 
3. Ωσ µζλθ τθσ ανωτζρω Σµάδασ Εργαςίασ ορίηονται οι εξισ:  
Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

 Οεονάρδοσ Ξαντςόσ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ, ωσ ςυντονιςτισ 

 Χμαράγδα Ηθςοποφλου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ 

 Ξαλλιόπθ Πθτςοφλα, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ 

 Γιάννθσ Δθμθτρζλοσ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ 

 Λουλία Ξονδφλθ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ 

 Παρία-Χριςτίνα Πακρανδρζου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΧΑΑΥ 
 

 Αικατερίνθ Πάρα, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Ε τθσ ΕΩΧ  

 Χτυλιανι Αλεξοποφλου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧ 

 Ρίκθ Χχοινά, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧ 

 Οουκάσ Ακαναςάκθσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧ 

 Χριςτοσ Πποφρασ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Δ τθσ ΕΩΧ 

 Ξλεάνκθσ Φοκίδθσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Δ τθσ ΕΩΧ 

 Ζλςα Ποναςτθρίδου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Ε τθσ ΕΩΧ 
 

 Ελζνθ Χριςτοποφλου, ςτζλεχοσ Πονάδασ Αϋτθσ ΕΩ ΣΥΧ  

 Δθμιτριοσ Χπόντασ, ςτζλεχοσ Πονάδασ Βϋτθσ ΕΩ ΣΥΧ, με αναπλθρωτι  τον κο Χατηθδάκθ 
Χαράλαμπο  
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 Ξυριακίδου Εφθ ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΚΩ 

 Γερογιαννάκθ Χοφία ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΚΩ 
 
Ωπουργείο Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υρόνοιασ 

 Πιράντα Κεωδοροποφλου, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Γ τθσ ΕΩΧΕΞΨ 

 Γιάννθσ Φουγιαξισ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Α τθσ ΕΩΧΕΞΨ 

 Εμμανουζλα Ξουροφςθ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Β τθσ ΕΩΧΕΞΨ 
 

 Άννα Ξαρόκθ, ςτζλεχοσ τθσ μονάδασ Α τθσ ΕΩΔ ΕΥΑΡΑΔ 
 
Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων 

 Ξϊςτασ Αποςτολόπουλοσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΒϋΕΩΔ ΥΑΑ 

 ενοφϊν Ξοχυλάσ, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΓϋΕΩΔ ΥΑΑ 

 Χοφία Χατηθπαντελι, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ ΑϋΕΩΔ ΥΑΑ  

 Ευαγγελία Πθνά, ςτζλεχοσ τθσ Πονάδασ Α’ ΕΩΔΕΥ ΑΟΛΕΛΑΧ 
 
Για τθν υποςτιριξθ ςε κζματα εκνικϊν ςτατιςτικϊν που ςυνδζονται με τισ 11 Κεματικζσ 
Υροτεραιότθτεσ του ΕΧΥΑ (όπωσ θ υποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και διεξαγωγι δειγματολθπτικϊν 
ερευνϊν για τθν ποςοτικοποίθςθ δεικτϊν αποτελζςματοσ του ΕΞΨ, θ υποςτιριξθ για τθ 
διαςφάλιςθ ςτατιςτικισ επικφρωςθσ των δεικτϊν αποτελζςματοσ ςφμφωνα με το Υαράρτθμα 
II.7 του Ξανονιςμοφ ΕΞ 1303/2013 και θ ςταδιακι κάλυψθ ελλείψεων που ενδεχομζνωσ να 
προκφψουν ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία) ςτισ ανωτζρω ομάδα δφναται να εκπροςωπείται και θ 
Ελλθνικι Χτατιςτικι Αρχι (ΕΟΧΨΑΨ). 
Χτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ δφνανται να προςκαλοφνται και εκπρόςωποι άλλων 
υπουργείων ςφμφωνα με τθν ανά τομζα επεξεργαςία του Ενιαίου Χυςτιματοσ Δεικτϊν. 
Θ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Σµάδασ Εργαςίασ ορίηεται µζχρι τισ 30/06/2016, δυναµζνθσ να 
παρατακεί µε απόφαςθ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.  
 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
 
 

Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΡΟΥΛΟΣ 


