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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 καταρτίστηκε με
στόχο την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες των
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Παράλληλα, το κείμενο του
Ενιαίου Συστήματος αποτελεί το κείμενο αναφοράς για την κάλυψη των απαιτήσεων
της Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων», όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο Σχέδιο Δράσης που έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ). Οι προβλέψεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών έχουν εφαρμογή σε όλα τα Προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ. Όσον αφορά τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το σύστημα παρακολούθησης των δεικτών καταρτίζεται από την ΕΥΔ ΕΕΣ στις γλώσσες των αντίστοιχων
Προγραμμάτων και γίνεται αποδεκτό/εγκρίνεται από τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα,
στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η ΕΥΔ.
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών έχει δυναμικό χαρακτήρα και δύναται να
επικαιροποιείται και να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
2014-2020. Στην παρούσα 1η επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, ενσωματώθηκαν οι εξειδικευμένες οδηγίες και κατευθύνσεις
σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών που προετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες
της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ και ΕΥΚΕ) το 2018 και το 2019. Οι οδηγίες αυτές καταρτίστηκαν και απεστάλησαν σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των προγραμμάτων σε συνέχεια και του σχετικού Θεματικού Ελέγχου που πραγματοποίησε η
ΕΔΕΛ σε δεκαοκτώ ΔΑ των ΕΠ το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019.
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών αποτελεί το βασικό εργαλείο της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όλων των Ειδικών
Υπηρεσιών και των Ενδιάμεσων Φορέων σχετικά με τα θέματα των δεικτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και της υποβολής των Ετήσιων
Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ και των Εκθέσεων Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το κείμενο περιλαμβάνει τις προβλέψεις, τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις που
αφορούν την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων με βάση τα
προγραμματικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/κατηγορίας Περιφέρειας όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στην
βάση δεδομένων SFC2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κύριο στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης των δεικτών για την εξασφάλιση της
ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδομένων, αποτελεί η συμπλήρωση
του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) για κάθε δείκτη εκροών ή αποτελέσματος,
επιχειρησιακό ή πρόσθετο και η εισαγωγή του στο ΟΠΣ. Η πρόβλεψη για την παρακολούθηση των δεικτών αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στις
λειτουργικές περιοχές που αφορούν την Επιλογή και Έγκριση Πράξεων και την Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων. Σημαντικό στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης είναι το γεγονός, ότι στις προσκλήσεις είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται οι δείκτες του εγκεκριμένου ΕΠ που αντιστοιχούν ή συνδέονται με τις προκηρυσσόμενες πράξεις σύμφωνα και με τη λογική παρέμβασης του ΕΠ. Για τη συμπλήρωση
των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών στις προσκλήσεις, η ΔΑ/ΕΦ συμβουλεύεται
τα Δελτία Ταυτότητας των σχετικών δεικτών.
Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται
από το έντυπο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), όπου αιτιολογεί τη συμβολή της
προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελέσματος, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στην Πρόσκληση. Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της
πράξης, αποτυπώνεται από το δικαιούχο στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών
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Πράξης (ΔΔΕΔΠ). Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να τεκμηριώσει στο ΔΔΕΔΠ τις επιτευχθείσες τιμές δεικτών με βάση τη μέθοδο μέτρησης που προβλέπεται στο σχετικό
ΔΤΔ επισυνάπτοντας σχετικό υλικό.
Το Δελτίο αυτό υποβάλλεται από το δικαιούχο τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος. Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών της πράξης από τη ΔΑ αποτυπώνεται στο
Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης, το οποίο συμπληρώνει η ΔΑ ηλεκτρονικά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΣΔΕ.
Για την παρακολούθηση του Πλαισίου Επιδόσεων των Ε.Π εφαρμόζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών.
Για τις Πράξεις Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, η παρακολούθηση των
δεικτών βασίζεται στην προσθήκη ενός πίνακα δεικτών στο Τεχνικό Παράρτημα
της απόφασης χρηματοδότησης. Ο πίνακας αυτός παράγεται από το ΠΣΚΕ. Κατά την
παρακολούθηση των πράξεων στο ΠΣΚΕ στην Έκθεση Επαλήθευσης (Διοικητική ή επιτόπια/ενδιάμεση ή τελική), το όργανο επαλήθευσης καλείται να καταγράψει τις τρέχουσες τιμές των δεικτών με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης. Στην περίπτωση
των δράσεων ΕΚΤ, λαμβάνονται υπόψη και τα απογραφικά δελτία, όπου αυτό προβλέπεται. Η καταγραφή των τιμών των δεικτών επιβεβαιώνεται ή τροποποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης Πιστοποίησης από ανώτερο ιεραρχικά όργανο. Με την οριστικοποιημένη Έκθεση Πιστοποίησης ή την οριστικοποιημένη Αξιολόγηση Αντιρρήσεων επί της
Έκθεσης Πιστοποίησης υποβάλλονται μέσω του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών οι τρέχουσες τιμές των δεικτών της πράξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Για όλες τις πράξεις, το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών τροφοδοτούν τους δείκτες και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ, προκειμένου να επιτρέπεται η παραγωγή σχετικών
αναφορών.
Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 20142020 χρησιμοποιούν δείκτες που περιλαμβάνονται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών, εφαρμόζεται η διαδικασία του HELPDESK. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η παροχή υποστήριξης στις ΔΑ σε θέματα ορθής χρήσης και μέτρησης των δεικτών
με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των ΕΔΕΤ, καθώς και ο έλεγχος του πυρήνα δεικτών του
ΟΠΣ.
Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής των ΕΠ και ειδικότερα των
δεικτών, των οροσήμων και των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης των ΕΠ εμπίπτει στην
ευθύνη της Μονάδας Α/Α1 της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) ή της αντίστοιχης δομής
του κάθε Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση μέρους του ΕΠ, η
οποία ασκείται υπό την εποπτεία της ΔΑ.
Αρμόδια υπηρεσία για το σχεδιασμό, την επικαιροποίηση και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Συστήματος για όλα τα ΕΔΕΤ είναι η Μονάδα Β’ «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ με τη συνδρομή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΚΕ ΕΥ ΕΠΑΛθ και ΕΥ ΠΑΑ).
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Απόφαση 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14-6-2017 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (βλ. Κεφάλαιο 18) και επικαιροποιήθηκε με την Απόφαση 70301/06-072020 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (βλ. Κεφάλαιο 19).
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SUMMARY
The “Integrated Monitoring System for Indicators 2014-2020” was structured in order
to cover in an integrated way all the requirements of the regulations of European Structural and Investment Funds concerning the indicators of Programmes in the programming period 2014-2020. Moreover, the Integrated Monitoring System is the reference
document for fulfilling the requirements of the criteria of the general Ex ante Conditionality 7 "Statistical systems and result indicators" according to the Action Plans incorporated in the approved Operational Programs.
The provisions of the Integrated Monitoring System are applicable to all Operational
Programmes co financed by the ERDF, the Cohesion Fund, the ESF and the EMFF. Concerning the European Territorial Cooperation Programmes, the indicators monitoring
system is drawn up by the Managing Authority for European Territorial Cooperation
Programmes in the languages of the respective Programmes and it is approved by the
competent Special Secretary, under whose jurisdiction the MA is subject.
The Integrated Monitoring System is a document that may be updated and enriched during the programming period 2014-2020. In the 1st update of the Integrated Monitoring
System 2014-2020, the targeted guidelines for the monitoring of the indicators were
were incorporated. These guidelines have been sent to all Managing Authorities of the
programs and they were drafted by the services of National Coordination Authorities
(EYSSA, EYSEKT, EYTHY, EYKE and EYOPS) in 2018 and 2019 following and the relevant
thematic audit carried out by EDEL in eighteen Management uthorities of the OPs in the
period April - May 2019.
The Integrated Monitoring System 2014-2020 is the basic tool for the National Coordination Authority of the Ministry of Development and Investments, the Managing Authorities of the OPs 2014-2020 and the Intermediate Bodies for all issues concerning the indicators within the framework of the Annual Implementation Report and the PA 2014–
2020 Progress Report.
The document contains the guidelines and the applicable procedures concerning the
monitoring of the output and the result indicators according to the programming data
(by Priority Axis/Fund/Region Category) as they have been inserted in the SFC2014 database of the European Commission.
The main element of the Integrated Monitoring System for ensuring data quality and
statistical validation, is the Indicator Fiche for each output and result indicator, operational or additional, that has to be filled in and uploaded in the Management Information
System 2014-2020 (MIS).
The indicators monitoring is a provision of the Management and Control System (MCS)
incorporated in specific fields of the MCS templates: “Actions selection and approval”
and “Actions Monitoring and Verification”.
All calls for proposals must include at least one OP indicator corresponding or linking to
the projects referred in the call according to intervention logic of the OP. The base line
and the target values of the indicators are reported by the Managing Authorities or the
Implementing Bodies according to the Indicator Fiches of the relevant indicators.
The beneficiary submits electronically the project proposal accompanied by the Project
Fiche, where he justifies the contribution of the proposed action to the specific objectives and the result indicators of the relevant project call. The progress of the indicator
targets is reported by the beneficiary in the Action indicators achievement Fiche, that it
is submitted at least once a year.
The progress verification for the indicators is compulsory for the Managing Authorities
by submitting the “Fiche for administrative verification of indicators”. The Beneficiary is
obliged to justify document in the “Fiche for administrative verification of indicators”,
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the achieved indicators measurement on the basis of the measurement method provided
in the relevant Indicator Fiche and attach any relevant material.
For State aid and Entrepreneurship projects, the monitoring of the indicators is based on
the addition of a table of indicators in the Technical Annex to the funding decision. This
table is produced by PSKE. During the monitoring of the operations in the PSKE in the
Verification Report (Administrative or on-site / intermediate or final), the verification
body is called to record the current prices of the indicators based on the results of the
verification. In the case of ESF actions, the inventory sheets are also taken into account,
where applicable. The indicators values are confirmed or modified in the context of the
Certification Report by a higher hierarchical body. With the finalized Certification Report or the finalized Evaluation on the Certification Report, the current values are submitted through the Fiche for administrative verification of indicators.
Concerning the monitoring of the performance framework indicators, the same procedures and rules are implemented. The necessary data for monitoring indicators are
stored in the MIS in order to produce the relevant reports.
For ensuring that all the actions co financed in the framework of PA 2014-2020 use indicators included in an effective indicator system, a HELPDESK procedure is implemented.
Managing Authorities are supported through the HELPDESK for the proper use and
measurement of the indicators. Furthermore, the establishment of this procedure allows
optimum management and control of all indicators introduced in MIS.
The competence for monitoring and measuring the output indicators of each OP remains
in the Managing Authorities or the Intermediate Body.
The Special Service for Strategy, Planning and Evaluation (EYSSA)/Unit “Planning and
Evaluation” of the National Coordination Authority is the competent agent for designing,
updating and implementing all settings described in the “Integrated Monitoring System
for Indicators 2014-2020” with the support of the Special Service for the Coordination of
the monitoring of ESF actions (EYSEKT), the Special Service for Management Information System (EYOPS), the Special Service for Institutional Support (EYTHY) and the
Managing Authorities for Rural Development Program and the OP “Maritime and Fisheries”.
The “Integrated Monitoring System for Indicators 2014 – 2020” has been initially approved by the Decision no 66427/EYSSA 1388/14-6-2017 of the General Secretary for
Public Investments & the Partnership Agreement and it has been updated by the Decision no 70301/06-07-2020 of the General Secretary for Public Investments & the Partnership Agreement.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014–2020 που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14-6-2017 του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, το οποίο καταρτίστηκε με στόχο την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε σχέση με τους δείκτες των προγραμμάτων 2014-2020
και παράλληλα αποτελεί το κείμενο αναφοράς για την κάλυψη των απαιτήσεων της Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων», όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο Σχέδιο Δράσης που έχει ενσωματωθεί στα
εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Πίνακας 1).
Στο Παράρτημα 2, αποτυπώνεται η συσχέτιση των ενεργειών που έχουν ενσωματωθεί
στα εγκεκριμένα Προγράμματα και αφορούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων της αιρεσιμότητας με τα σχετικά κριτήρια και τα υποκριτήρια του Οδηγού της ΕΕ ‘’Guidance
in ex-ante conditionalities for the ESI Funds’’ καθώς και τα αντίστοιχα κεφάλαια του
παρόντος εγγράφου.
Οι προβλέψεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών έχουν εφαρμογή σε
όλα τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής,
ΕΚΤ και ΕΤΘΑ. Όσον αφορά το Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών των Προγραμμάτων
της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ/INTERREG), αρμοδιότητας της διαχειριστικής αρχής της ΕΥΔ ΕΕΣ, αυτό καταρτίζεται από την ΕΥΔ ΕΕΣ στις γλώσσες των αντίστοιχων Προγραμμάτων και γίνεται αποδεκτό/εγκρίνεται από τον αρμόδιο Ειδικό
Γραμματέα, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η ΕΥΔ σύμφωνα με το Ν.4314/2014.
Όσον αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ,
έχει συμπεριληφθεί συνοπτική αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης
των δεικτών καθώς η γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 7 έχει εκπληρωθεί κατά
την επίσημη υποβολή του στην ΕΕ.
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών αποτελεί το βασικό εργαλείο της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού και όλων των Ειδικών Υπηρεσιών σχετικά με τα θέματα των δεικτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και της υποβολής
των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ και των Εκθέσεων Προόδου του ΕΣΠΑ
2014-2020. Στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΕΠ 2014-2020, εκδόθηκαν 2 Εγκύκλιοι με
σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση του Ενιαίου Συστήματος
(HTTPS://WWW.ESPA.GR/EL/PAGES/ELIBRARY.ASPX?STYPE=1&SEARCHID=5532256
1).
Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών έχει δυναμικό χαρακτήρα και δύναται να
επικαιροποιείται και να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
2014-2020. Στην παρούσα 1η επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, ενσωματώθηκαν οι εξειδικευμένες οδηγίες και κατευθύνσεις
σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών που προετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες
της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ και ΕΥΚΕ) το 2018 και το 2019 και απεστάλησαν σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων.
Η Μονάδα Β’ «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ ως αρμόδια για το σχεδιασμό,
την επικαιροποίηση και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Συστήματος για όλα τα ΕΔΕΤ, έχει το συντονισμό της επικαιροποίησής του με τη συνδρομή και τη συνεργασία
όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΔΑ ΠΑΑ, ΔΑ ΕΠΑΛθ
και ΔΑ των ΕΠ ΕΕΣ). Οι κύριοι αποδέκτες του εγγράφου είναι οι Διαχειριστικές Αρχές
Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, οι δικαιούχοι των πράξεων καθώς και οι συντονιστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το αρθρ. 54 του Ν.4314/2014.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία έχει ενσωματωθεί η γενική αιρεσιμότητα 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Θεσσαλίας
ΠΕΠ Ηπείρου
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΠ Πελοποννήσου
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
ΠΕΠ Κρήτης
ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

CCI

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕ

2014GR16M2OP001

C(2014)10162

2014GR16M1OP001

C(2014)10160

2014GR05M9OP001
2014GR05M2OP001
2014GR16M3TA001
2014GR16M2OP014
2014GR16M2OP002
2014GR16M2OP003
2014GR16M2OP004
2014GR16M2OP005
2014GR16M2OP006
2014GR16M2OP007
2014GR16M2OP008
2014GR16M2OP009
2014GR16M2OP010
2014GR16M2OP011
2014GR16M2OP012
2014GR16M2OP013
2014GR14MFOP001

C(2014)10128
C(2014)10138
C(2014)10190
C(2014)10174
C(2014)10167
C(2014)10183
C(2014)10172
C(2014)10161
C(2014)10180
C(2014)10173
C(2014)10166
C(2014)10165
C(2014)10164
C(2014)10175
C(2014)10170
C(2014)10179
C(2015) 7417

Το 1ο σχέδιο του εγγράφου (έκδοση Μάιος 2015) διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή
Ομάδα εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 48377/ΕΥΣΣΑ 2781/1.10.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ (βλ. Παράρτημα 7). Το 2ο σχέδιο, η οριστικοποίηση
και η επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών έγινε από τη
Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΕΚΤ,
της ΕΥ ΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥΚΕ, της ΔΑ του Προγράμματος «Θάλασσα και Αλιεία» και
της ΔΑ του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη».
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1.

1.1

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν σύστημα παρακολούθησης καλύπτει τη μέθοδο μέτρησης των δεικτών των
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κοινών και ειδικών προγράμματος, εκροών και
αποτελέσματος1 που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Προγράμματα, όπως έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων SFC2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πίνακες 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 28). Παράλληλα καλύπτει τους δείκτες παρακολούθησης που συνδέονται με επιμέρους απαιτήσεις των ΕΔΕΤ ομαδοποιημένους σε υποσυστήματα π.χ. έξυπνης εξειδίκευσης, χρηματοδοτικών εργαλείων, πρωτοβουλίας για την απασχόληση
των νέων. Τέλος, καλύπτει τους ποσοτικούς στόχους των στρατηγικών πλαισίων πολιτικής στο πλαίσιο των θεματικών αιρεσιμοτήτων μόνο όταν αυτοί συνιστούν και δείκτες των εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που εισάγονται στην
SFC2014.

1.2

Είδη και αριθμός δεικτών στα Προγράμματα

O κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό των δεικτών (σε αριθμό εγγραφών και
σε αριθμό κωδικών) ανά είδος, όπως έχουν ορισθεί στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Προγράμματα με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, μετά την τελευταία Αναθεώρηση των ΕΠ που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Συνολική αποτύπωση των δεικτών των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ
ΕΙΔΟΣ

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

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(Indicator
Records)

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

ΠΑΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

320

35

54 pr. Specific, 5
common

12

869

41

8

8

-

1006

157

26

119

1

121

70

7

1-

-

306

45

6

20

1

159

1

1

1

1

983
(ΕΤΠΑ 497,
ΕΚΤ 430,
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
44)

ΚΟΙΝΟΙ (COMMON)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(PROGRAMME SPECIFIC)
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (KEY IMPLEΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙMENTATION STEPS)
ΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
(PERFORMANCE
ΕΚΡΟΩΝ
FRAMEWORKS)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
(FINANCIAL)
ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
(OUTPUT)

ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
(Indicator
IDs)

1 Τα προγράμματα με συγχρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ και τα ΕΠ χωρικής συνεργασίας βρίσκοντα.

7

Όσον αφορά το ΕΤΘΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τη
θέσπιση του συνόλου των δεικτών που αφορούν τις προτεραιότητες της Ένωσης του
άρθρου 6 του Κανονισμού 508/2014 και τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα
και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι δείκτες αυτοί είναι κοινοί
για όλα τα κράτη μέλη και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Συνολική αποτύπωση των δεικτών του ΕΠΑΛΘ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
(COMMON INDICATORS)
ΠΛΑΙΣΙΟΥ (CONTEXT
INDICATORS)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25

Αφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια, και παρέχουν τις βασικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι
ανάγκες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
28 Αντιπροσωπεύουν τα άμεσα αποτελέσματα του προγράμματος στους
(RESULT
δικαιούχους και άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του προINDICATORS)
γράμματος. Σχετίζονται με τις συγκεκριμένες προτεραιότητες της ένωσης (άρθρο 6 του Καν.508/2014), και σε κάποιες περιπτώσεις με μεταβολή στην τιμή ορισμένων δεικτών πλαισίου.
ΕΚΡΟΩΝ (OUTPUT
26 Σχετίζονται με τα παραδοτέα που αναμένεται να παραχθούν από το
INDICATORS)
πρόγραμμα όπως προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες πράξεις
(στην πλειονότητά τους αναφέρονται σε αριθμό έργων που υλοποιούνται).
ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι τιμές βάσεις (δείκτες πλαισίου) αναφέρονται στον πίνακα του κεφαλαίου 2.2 ενώ οι
τιμές στόχου των δεικτών αποτελέσματος, στον πίνακα του κεφαλαίου 3.2. του εγκεκριμένου ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.
Οι τιμές βάσης και στόχου των δεικτών αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ
αποτυπώνοναι στους πίνακες 3, 4 τωνεγκεκριμένων ΕΠ. Για 20 περιπτώσεις δεικτών
αποτελέσματος με έλλειψη στοιχείων τιμής βάσης ή στόχου είχαν καθορισθεί, στο
πλαίσιο εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7, σχετικά σχέδια δράσης, η κάλυψη
των οποίων φαίνεται στο Κεφάλαιο 11 του παρόντος εγγράφου.
Στους παρακάτω πίνακες 4, 5 και 6, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά σε εθνικό επίπεδο οι τιμές στόχοι των κοινών δεικτών εκροών ανά Ταμείο με βάση τα στοιχεία των
εγκεκριμένων Προγραμμάτων μετά την τελευταία Αναθεώρηση των ΕΠ το Δεκέμβριο
του 2019. Στον Πίνακα 4 αποτυπώνονται οι τιμές στόχου των κοινών δεικτών για τα
ταμεία ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής. στους πίνακες 5 και 6 περιλαμβάνονται αντίστοιχα οι
τιμές των κοινών δεικτών για το ΕΚΤ και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζεται αναλυτικότερα η συνεισφορά του κάθε ΕΠ στις τιμές στόχου των
κοινών δεικτών των Ταμείων ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής και ΕΚΤ.
Οι κοινοί δείκτες για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι των αντίστοιχων Κανονισμών. Ειδικότερα, για το ΕΤΠΑ προσδιορίζονται 50 κοινοί
δείκτες εκροής (συμπεριλαμβανομένων 6 δεικτών για τα προγράμματα ΕΕΣ), οι οποίοι
με τον Κανονισμό OMNIBUS αυξήθηκαν σε 52. Στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΤΣ
προσδιορίζονται 22 κοινοί δείκτες εκροής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Κοινοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ-Ταμείο Συνοχής
ΚΩΔΙΚΟΣ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α

CO01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

32.524,00

CO02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

15.201,00
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ΚΩΔΙΚΟΣ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α

CO03

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7.355,00,

CO04

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3.092,00

CO05

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3.513,00

CO06

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ))

EUR

1.098.801.741

CO07

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

EUR

475.380,000

CO08

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

13.740,50

CO09

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΛΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/
ΕΤΟΣ

1.447.000,00

CO10

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

63.185,00

CO11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

53,00

CO11A

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

53,00

CO12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

182,50

CO12A

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

152,50

CO13

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

368,81

CO13A

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

254,70

CO14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

388,86,

CO14A

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΔ-Μ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

19,60

CO15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΑΜ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΟ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

27,50

CO16

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

0,00

CO17

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ

719.541,00

CO18

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

1.794.713,00

CO19

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1.139.805,00

CO20

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

905.384,00

CO21

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

608.939,00

CO22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΚΤΑΡΙΑ

35,71

CO23

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΡΙΑ

773.739,00

CO24

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

7.808,00

CO25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΧΡΟΝΟΥ

2.386,00

CO26

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1884,00

CO27

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗ-

EUR

179.580.000,00
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ΚΩΔΙΚΟΣ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α

ΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
CO28

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

236,00

CO29

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

528,00

CO30

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MW

169,23

CO31

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

43.150,00

CO32

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

KWH/ΕΤΟΣ

363.935.859,00

CO33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ

170.000,00

CO34

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟΝΟΙ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
CO2

365.175,88,

CO35

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

235.060,00

CO36

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

8.662.375,00

CO37

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

1.008.030,00

CO38

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

4.027.923

CO39

ΔΗΜΟΣΙΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

9.400,00

CO40

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ

0,00

C041

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ Η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-

CO42

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ Η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

-

CO43

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-

CO44

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-

CO45

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-

CO46

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-

ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Για τα EΠ της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 προβλέπεται από τον Κανονισμό
του ΕΚΤ για πρώτη φορά η υποχρεωτική μέτρηση κοινών δεικτών σε όλα τα ΕΠ.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚΤ, οι κοινοί δείκτες είναι:
 19 δείκτες εκροών για συμμετέχοντες και 4 δείκτες εκροών για φορείς
10

 5 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες
 4 δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες.
Επιπλέον για την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), επιπρόσθετα
της υποχρέωσης μέτρησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI του Κανονισμού ΕΚΤ ορίζονται:
 9 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες και
 3 δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες.
Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές στόχοι σε εθνικό επίπεδο των
κοινών δεικτών εκροών για το ΕΚΤ, με βάση τα στοιχεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων μετά την τελευταία Αναθεώρηση των ΕΠ το Δεκέμβριο του 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Κοινοί δείκτες εκροών ΕΚΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
Ε.Σ.Π.Α

CO01

ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

256.265

CO02

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

111.559

CO05

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

178.105

CO15

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΡOMA ΚΛΠ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

1210

CO20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣ 'Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

32

CO22

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ή ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

36

CO23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ).)

ΑΡΙΘΜΟΣ

9.333

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠ-SFC2014 (ΠΙΝΑΚΕΣ 5), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές στόχοι σε εθνικό επίπεδο των
κοινών δεικτών εκροών για το ΕΤΘΑ, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου
Προγραμμάτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Κοινοί δείκτες εκροών ΕΤΘΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SFC2014

11

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ Ε.Σ.Π.Α

1.1

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

50

1.2

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

0

1.3

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

135

1.4

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

1.5

ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΠΑΎΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

500

1.6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

14

1.7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

150

1.8

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

200

1.9

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ,
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

402

1.10

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΠΑΎΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

1.11

ΤΑΜΕΊΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΉΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

2.1

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

120

2.2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

112

2.3

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2

2.4

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

6

2.5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

11

2.6

ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

3.1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

16

3.2

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

4.1

ΤΟΠΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

4.2

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

4.3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

5.1

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
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ΠΗΓΗ: SFC2014. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΑλΘ.

Τον Μάϊο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμόφωσε λίστα με προτεινόμενους (κοινούς) ειδικούς δείκτες προγράμματος για τη μέτρηση από τα Κράτη-Μέλη των δράσεων
που υλοποιούσαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Οι προτεινόμενοι
δείκτες COVID-19 (Πίνακας 7) αφορούν το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Η Χώρα στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα αποφασίσει ποιοι δείκτες είναι οι πλέον κατάλληλοι να
χρησιοποιηθούν, σε συνάρτηση με τον τύπο των δράσεων που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση του COVID-19.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - Προτεινόμενοι ειδικοί δείκτες εκροών COVID-19
Κωδικός
δείκτη

Ονομασία δείκτη

Eιδικοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ - Επιχειρήσεις
Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την
CV20
αντιμετώπιση του COVID-19
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για
CV21
την αντιμετώπιση του COVID-19
CV22
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνη-
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Μονάδα μέτρησης δείκτη

EUR
EUR
Επιχειρήσεις

CV23
CV24
CV25

σης για την αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για
την αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση του COVID19
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη για να παρέχουν εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας στο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19

Eιδικοί δείκτες εκροών ΕΤΠΑ - Υγεία
CV1*
Κόστος μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19
CV2*
Κόστος ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του COVID-19
CV3*
Κόστος φαρμάκων που σχετίζονται με την εξέταση και θεραπεία του COVID-19
CV4*
Κόστος εξοπλισμού και λογισμικού/αδειών ΤΠΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19
CV4a
Κόστος ΤΠΕ σχετιζόμενης με τον COVID-19 για τις ΜΜΕ
CV4b
Κόστος ΤΠΕ σχετιζόμενης με τον COVID-19 για την υγεία
CV4c
Κόστος ΤΠΕ σχετιζόμενης με τον COVID-19 για την εκπαίδευση
CV5
Κόστος επιχορήγησης για Ε&ΤΑ σε θεραπείες και εμβόλια για τον COVID-19
CV6*
Μέσα ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19
CV7
Αναπνευστήρες για τη θεραπεία του COVID-19
CV8
Επιπρόσθετες κλίνες για ασθενείς με COVID-19
CV9
Εργαστήρια ελέγχου για τη νόσο COVID-19
CV10*
Ικανότητα διενέργειας εξετάσεων για τη διάγνωση και τον έλεγχο ύπαρξης του COVID-19
CV11
Ασθενοφόρα και οχήματα άμεσης δράσης για την απόκριση στον COVID-19
Eιδικοί δείκτες εκροών ΕΚΤ
Kόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVIDCV30
19 (συνολική δημόσια δαπάνη)
Αριθμός συμμετεχόντων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
CV31
πανδημίας COVID-19
CVST - Aριθμός συμμετεχόντων που επωφελούνται από ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας
CVHC - Υγειονομικό προσωπικό που επωφελείται από την υποστήριξη του ΕΚΤ
Αριθμός δομών/φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
CV33*
πανδημίας COVID-19
Eιδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ
Αριθμός συμμετεχόντων που διατηρούν τη θέση εργασίας τους 6 μήνες μετά τη λήξη της
CVR1
συμμετοχής τους
Αριθμός υποστηριζόμενων συμμετεχόντων που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους σε δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίCVR2
ας COVID-19

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Αριθμός
Αριθμός
Κλίνες
Εργαστήρια
Αριθμός
Οχήματα

EUR
Άτομα
Άτομα
Άτομα
Φορείς

Άτομα
Άτομα

* Δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ

1.3

Κανονιστικές απαιτήσεις και σχετικά μεθοδολογικά έγγραφα για τους
δείκτες των ΕΠ 2014 - 2020

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται οι σχετικές αναφορές για τους δείκτες στους Κανονισμούς και τα μεθοδολογικά έγγραφα της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014 2020:
I.

Κανονισμός Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 1303/2013

Άρθρο 19 και Παράρτημα ΧΙ σχετικά με τη Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα
7: Ύπαρξη μιας αναγκαίας στατιστικής βάσης για τις αξιολογήσεις εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας και της επίπτωσης των προγραμμάτων και ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων που είναι απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων οι οποίες συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επιδίωξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων, για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των αποτελεσμάτων και τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων.
13

Άρθρα 20, 21, 22 και Παράρτημα ΙΙ σχετικά με το Αποθεματικό Επίδοσης, την επανεξέταση των Επιδόσεων και την εφαρμογή του Πλαισίου Επιδόσεων: Το Πλαίσιο
Επίδοσης αποτυπώνεται στο επίπεδο του Προγράμματος, προσδιορίζονται ορόσημα
(milestones) επίτευξης δεικτών στο μέσο της προγραμματικής περιόδου (2018) και
συγκεκριμένοι στόχοι για το τέλος της προγραμματικής περιόδου (2023), προβλέπεται η κατανομή αποθεματικού επίδοσης σε προτεραιότητες που επιτυγχάνουν
τους στόχους και προβλέπεται πιθανή αναστολή πληρωμών ή δημοσιονομική διόρθωση στην περίπτωση μη επίτευξης των στόχων.
Άρθρο 27, παρ.4 σχετικά με το Περιεχόμενο των προγραμμάτων: κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες και αντίστοιχους ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με
τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, για την εκτίμηση της προόδου της υλοποίησης του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν: α) δημοσιονομικούς δείκτες σε σχέση με τις διατεθείσες δαπάνες, β) δείκτες
εκροών που συνδέονται με τις χρηματοδοτούμενες πράξεις και γ) δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με την εν λόγω προτεραιότητα. Για κάθε ΕΔΕΤ, οι ειδικοί
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς δείκτες και μπορούν να ορίζουν διατάξεις
που σχετίζονται με ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.
Άρθρο 96.2.β ii, iv και v σχετικά με το περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση: Ορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ (εκτός της τεχνικής συνδρομής) τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους ειδικούς στόχους και
τους αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων, με μία τιμή βάσης και μία τιμή στόχου,
κατά περίπτωση ποσοτικά προσδιορισμένη, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, και οι δείκτες εκροών, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικά προσδιορισμένης τιμής στόχου, που αναμένεται να συμβάλλει στα αποτελέσματα, σύμφωνα
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. Επίσης
προβλέπεται ο καθορισμός των σταδίων εφαρμογής και των χρηματοοικονομικών
δεικτών, όπως και των δεικτών εκροών που θα χρησιμεύσουν ως ορόσημα και στόχοι για το Πλαίσιο Επιδόσεων.
Άρθρο 125 παρ. 2.δ και ε σχετικά με τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής: Ορίζονται στα καθήκοντα της κάθε Διαχειριστικής Αρχής σε ό, τι αφορά τη διαχείριση
του Ε.Π, η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και
το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους
συμμετέχοντες σε πράξεις, όπου απαιτείται. Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα ως άνω δεδομένα συλλέγονται, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο εν λόγω σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν αυτό απαιτείται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού ΕΚΤ.
Άρθρο 142.1.δ σχετικά με την αναστολή πληρωμών: Προβλέπεται η δυνατότητα
αναστολής πληρωμών από την Επιτροπή για το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων
πληρωμών, στο επίπεδο των προτεραιοτήτων ή των ΕΠ λόγω σοβαρής ανεπάρκειας
της ποιότητας και αξιοπιστίας του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων
για κοινούς και ειδικούς δείκτες.
Άρθρο 50 σχετικά με τις Εκθέσεις Υλοποίησης: Ορίζονται οι πληροφορίες και τα
χρονοδιαγράμματα υποβολής των εκθέσεων Υλοποίησης από το 2016 έως το 2023
με αναφορά στους κοινούς και ειδικούς δείκτες και στις τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές δεικτών αποτελεσμάτων.
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II.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014, όπως τροποποιήθηκε με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 276 /2018

Άρθρο 4 σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται από τους φορείς
εκπόνησης των προγραμμάτων: Ορίζονται τα δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, οι πληροφορίες σχετικά με το μερίδιο του
χρηματοδοτικού κονδυλίου που αντιπροσωπεύουν οι πράξεις, στο οποίο αντιστοιχούν οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης που καθορίζονται στο
πλαίσιο των επιδόσεων, καθώς και την εξήγηση για τον υπολογισμό του εν λόγω
μεριδίου, οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι μηχανισμοί και η εξήγηση της επιλογής των δεικτών αποτελεσμάτων
ή των βασικών σταδίων υλοποίησης, όταν έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των
επιδόσεων.
Άρθρο 5 σχετικά με τον καθορισμός των οροσήμων και των ποσοτικών στόχων:
Ορίζεται το 50% ως το ελάχιστο χρηματοδοτικό κονδύλι ανά προτεραιότητα που
πρέπει να αντιστοιχούν οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης στο
πλαίσιο επιδόσεων, αναλύονται οι ορισμοί των χρηματοοικονομικών δεικτών και
των βασικών σταδίων υλοποίησης και περιγράφεται για κάθε Ταμείο αν τα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για ένα δείκτη εκροών αναφέρονται σε
πράξεις που οι εκροές έχουν υλοποιηθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ’
ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ή αφορούν την τιμή που επιτεύχθηκε για
πράξεις που έχουν αρχίσει, αλλά ορισμένες από τις ενέργειες που οδηγούν σε εκροές
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Άρθρο 5, παρ. 3: τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 276/2018, όπου στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι η ανωτέρω παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: «Το ορόσημο και ο ποσοτικός στόχος για έναν δείκτη εκροών αναφέρονται στις τιμές που επιτυγχάνονται από πράξεις, όταν όλες οι ενέργειες που οδηγούν σε εκροές έχουν υλοποιηθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ' ανάγκη γίνει όλες οι σχετικές
πληρωμές, ή στις τιμές που επιτυγχάνονται από πράξεις που έχουν αρχίσει, αλλά ορισμένες από τις ενέργειες που οδηγούν σε εκροές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ή
και στα δύο» καλύπτοντας όλα τα Ταμεία.
Άρθρο 6 σχετικά με την επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων: Ορίζονται τα ποσοστά επιτυχίας ή σοβαρής αποτυχίας ανάλογα με τον αριθμό των δεικτών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων κάθε προτεραιότητας.
Άρθρο 7 σχετικά με το Πλαίσιο Επιδόσεων για τους άξονες προτεραιότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 και άξονες προτεραιότητας που ενσωματώνουν την ΠΑΝ: Ορίζεται
ότι οι δείκτες και τα βασικά στάδια υλοποίησης που επιλέγονται για το πλαίσιο επιδόσεων, τα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι τους, καθώς και οι τιμές επίτευξής
τους κατανέμονται ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας, ενώ όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στο άρθρο 4 παρέχονται ανά Ταμείο
και κατηγορία περιφέρειας, όπου απαιτείται. Εάν οι πόροι για την ΠΑΝ έχουν προγραμματιστεί ως μέρος ενός άξονα προτεραιότητας, καθορίζεται χωριστό πλαίσιο
επιδόσεων και η επίτευξη των ορόσημων που έχουν τεθεί για την ΠΑΝ αποτελεί αντικείμενο χωριστής αξιολόγησης από το υπόλοιπο μέρος του άξονα προτεραιότητας.
III.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ

Άρθρο 6 σχετικά με τους δείκτες για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση»: Ορίζεται ότι οι κοινοί δείκτες εκροών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, οι ειδικοί δείκτες εκροών των προγραμμάτων χρησιμο-
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ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4, το άρθρο 96 παράγραφος 2
στοιχείο β) σημεία ii) και iv) και στοιχείο γ) σημεία i) και iv) του κανονισμού ( ΕΕ)
αριθ. 1303/2013. Για τους κοινούς δείκτες εκροών και τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Οι σωρευτικές
ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι των δεικτών αυτών τίθενται για το 2023. Για τους
ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων, οι οποίοι συνδέονται με τις
επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές βάσης χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και οι στόχοι τίθενται για το 2023. Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.
Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο
του στόχου «επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (άρθρο 6).
IV.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 για το Ταμείο Συνοχής

Άρθρο 5 σχετικά με τους δείκτες: Ορίζεται ότι χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες εκροών, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, ειδικοί δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί
δείκτες εκροών των προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 και το
άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iv) και στοιχείο γ) σημεία ii) και
iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Για τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες εκροών των προγραμμάτων, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Οι σωρευτικές
ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για τους εν λόγω δείκτες τίθενται για το 2023. Για
τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων, οι οποίοι συνδέονται με
τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές βάσης χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία και τίθενται στόχοι για το 2023. Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε σε ποσοτικούς είτε σε ποιοτικούς όρους.
Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών για το Ταμείο Συνοχής.
V.

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

Άρθρο 5: Ορίζονται κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (παράρτημα Ι του
Κανονισμού) και κατά περίπτωση οι ειδικοί δείκτες προγράμματος. Όλοι οι κοινοί
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων κοινοποιούνται για όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα δεδομένα κατανέμονται ανά φύλο. Ορίζεται επίσης, ότι για την ΠΑΝ, επιπλέον των δεικτών του παραρτήματος Ι, χρησιμοποιούνται και όλοι οι δείκτες αποτελεσμάτων του παραρτήματος ΙΙ, οι οποίοι στοχοθετούνται υποχρεωτικά. Ορίζεται επίσης η διαβίβαση δομημένων στοιχείων ταυτόχρονα με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, από την κάθε ΔΑ.
Άρθρο 19: Ορίζονται οι πληροφορίες και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των Εκθέσεων Υλοποίησης από το 2016 (από το 2015 για την ΠΑΝ) έως το 2023 με αναφορά στις τιμές των κοινών δεικτών των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Καν. ΕΚΤ και
των ειδικών δεικτών προγραμμάτων.
Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες εκροών (για συμμετέχοντες και
για φορείς) και αποτελεσμάτων (άμεσων και μακροπρόθεσμων για συμμετέχοντες)
και αναφορά στις απαιτήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες
Εκθέσεις Υλοποίησης.
Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων (άμεσων και
μακροπρόθεσμων για συμμετέχοντες) για την ΠΑΝ και αναφορά στις απαιτήσεις
για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.
VI.
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Κανονισμός (ΕΕ) ΟΜΝΙΒUS αριθ. 1046/2018

Άρθρο 273: Τροποποιεί το παράρτημα Ι του Καν. 1304/2013 καταργώντας τους
κοινούς δείκτες εκροών συμμετεχόντων CO12, CO13, CO14.
VII.

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

Άρθρο 24: Ορίζονται οι πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη στο σύστημα παρακολούθησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα III. Για κάθε πράξη καταγράφονται και αποθηκεύονται δεδομένα, περιλαμβανομένων και δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, κατά
τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαδοποίηση των δεδομένων, όταν αυτό είναι
αναγκαίο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση,
την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των δεδομένων αυτών αθροιστικά για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. Για το ΕΚΤ, τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται με τρόπο που
επιτρέπει στις διαχειριστικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντα παρακολούθησης
και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 56 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα άρθρα 5 και 19 και στα παραρτήματα I
και II του Κανονισμού του ΕΚΤ. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων για τους δείκτες που αναφέρονται στα πεδία 31-40 του παραρτήματος III, με
κατανομή ανά επενδυτική προτεραιότητα και ανά φύλο, κατά περίπτωση.
Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνονται τα πεδία που απαιτούνται σε κάθε πράξη: Τα πεδία 31 - 34 αφορούν τους δείκτες εκροών: Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό,
μονάδα μέτρησης, τιμή- στόχος, επίπεδο επίτευξης. Τα πεδία 35-40 αφορούν τους
δείκτες αποτελεσμάτων: Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό, μονάδα μέτρησης,
τιμή βάσης, τιμή- στόχος, μονάδα μέτρησης για την τιμή στόχο και την τιμή βάσης,
επίπεδο επίτευξης.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται αναλυτική περιγραφή του κάθε πεδίου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.480/2014, ειδικά για τους δείκτες του ΕΚΤ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Αναλυτική περιγραφή των πεδίων του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014
για τους δείκτες του ΕΚΤ
Πεδίο
(όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
480/2014)
31. Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό
καθενός από τους κοινούς και ανά πρόγραμμα ειδικούς δείκτες εκροών που είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε
Ταμείου, ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη εκροών, με
κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο.

Σύσταση (βλ. Πίνακα 1, Ενότητα 2.2.1 του μεθοδολογικού
εγγράφου της ΕΕ: Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF,
Annex D - Practical Guidance on data collection and validation, May 2016
Το πεδίο αυτό αφορά την ονομασία και το μοναδικό αναγνωριστικό όλων των συναφών κοινών δεικτών εκροών ΕΚΤ του Παρ.
Ι του Καν. ΕΚΤ, καθώς και την ονομασία και το μοναδικό αναγνωριστικό των ειδικών δεικτών εκροών του προγράμματος,
που είναι συναφείς με την πράξη (δηλαδή όλοι οι συναφείς δείκτες που περιλαμβάνονται στην επενδυτική προτεραιότητα
στην οποία ανήκει η πράξη). Στην περίπτωση που η πράξη ενισχύει συμμετέχοντες, όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες θεωρούνται συναφείς.
Για όλους τους κοινούς δείκτες εκροών, ήδη η ονομασία και το
μοναδικό αναγνωριστικό υπάρχουν στην SFC2014. O πίνακας 5
του ΕΠ περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών που επιλέ-
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χθηκαν από drop-down list. Αντίστοιχα για τους ειδικούς δείκτες, υπάρχει ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό, που ιδανικά θα πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο του πίνακα 5 του
ΕΠ.
32. Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη εκροών.

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

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

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

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

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

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

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

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

37. Τιμή βάσης για κάθε παρεχόμενο δείκτη
αποτελεσμάτων.

Δεν ισχύει για το ΕΚΤ

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

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

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

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

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

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

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

Σχετικά Μεθοδολογικά Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ΕΕ έχει εκδώσει σχετικά μεθοδολογικά έγγραφα για την παρακολούθηση των δεικτών και την Αξιολόγηση για τα Ταμεία ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ, τα οποία έχουν
ληφθεί υπόψη σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, διαδικασίες και ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ειδικότερα, έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω έγγραφα:
1.

Guidance for Member States on Performance Framework, review and reserve 14-052014 (final version).This version was updated further (19-06-2018) to the adoption
of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/276.
2. Guidance Document on Evaluation Plans, February 2015 (EC, DG Regional and Urban
Policy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion).
3. Guidance Document on Monitoring and Evaluation−European Regional Development
Fund and Cohesion Fund-Concepts and Recommendations, March 2014/ Revision
2018 (EC, DG Regional and Urban Policy). Στο Παράρτημα Ι του αναθεωρημένου εγγράφου περιλαμβάνονται οι κοινοί δείκτες για το ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής με τους
σχετικούς ορισμούς. Επίσης περιλαμβάνονται παραδείγματα για τη διαμόρφωση
των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελεσμάτων για δράσεις των ΕΤΠΑ/Ταμείου Συνοχής.
4. Results Indicators 2014+: Report on Pilot Tests in 23 Regions/OPs across 15 MS of
the EU, Brussels, January 2013, DG REGIO B.2. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Δ. Α.
των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και ΕΠΑΝΕΚ.
5. Outcome Indicators and Targets. Methodological Note produced for DG Regional Policy by the High Level Group led by F. Barca and P. McCann, Brussels, January 2013
DG REGIO B.2.
6. Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy/European Social Fund, June 2015, August 2018 (EC, DG
Employment, Social Affairs and Inclusion).
7. Guidance Document “Programming Period 2014-2020: monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy/European Social Fund: Annex D -Practical Guidance on
data collection and validation, May 2016 (ESF Support Centre, EC, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion”.
8. Frequently Asked Questions on data collection and data validation, ESF 2014-2020,
February 2016. (Evaluation and Impact Assessment Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion).
9. Guidance Document “Programming Period 2014-2020: monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy/European Social Fund: Indicators of Public Administration Capacity building, June 2014 (EC, DG Employment, Social Affairs and Inclusion”.
10. Web tool by DG EMPL and CRIE to support the construction of representative samples of participants for measuring common longer term result indicators (March
2017).
11. Guidance Evaluation of the YEI, September 2015 (EC, DG Employment, Social Affairs
and Inclusion).
12. Guidance Document on Evaluation Plans, February 2015 (EC, DG Regional and Urban
Policy, DG Employment, Social Affairs and Inclusion)
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2.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 20142020

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται συνοπτικά οι κατευθύνσεις και οι ρυθμίσεις που
αφορούν την αποτελεσματική παρακολούθηση των δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 480/2014 (άρθρο 24 και Παράρτημα ΙΙΙ) και την εξειδίκευσή τους στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου2 (ΣΔΕ) (βλ. Διάγραμμα στο τέλος του Κεφαλαίου). Οι ρυθμίσεις αυτές, συντελούν στην αποφυγή των
κυρώσεων του άρθρου 142 του καν.1303/13 που προβλέπει την αναστολή πληρωμών
σε ένα ΕΠ αν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία
του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες.
Στην παρούσα 1η επικαιροποίηση (Ιούνιος 2020) του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, ενσωματώθηκαν οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονταν στο 1ο και το 2ο τεύχος Οδηγιών και Κατευθύνσεων με αριθ. πρωτ.
9243/ΕΥΣΣΑ107/25.01.2018 και 12290/ΕΥΘΥ/03.02.2020 αντίστοιχα. Οι οδηγίες αυτές προετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΑΣ και στάλθηκαν στις ΔΑ των ΕΠ.
Στο 1ο τεύχος Οδηγιών και Κατευθύνσεων εξειδικεύτηκαν οι προβλέψεις του εγκεκριμένου Ενιαίου Συστήματος. Στο 2ο τεύχος Οδηγιών και Κατευθύνσεων περιλαμβάνονται
επισημάνσεις, προσθήκες, βελτιώσεις και διευκρινίσεις που προέκυψαν από τις ανάγκες
παρακολούθησης των δεικτών αλλά και σε συνέχεια του θεματικού ελέγχου για την αξιολόγηση του Συστήματος Δεικτών του κοινού ΣΔΕ των ΕΠ του Στόχου «Επενδύσεις
στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο έγγραφο της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ. 117991/15.11.2019 «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την υλοποίηση προτάσεων σε συνέχεια της Έκθεσης Οριστικών Αποτελεσμάτων Θεματικού Ελέγχου αρ. 0118191006» της ΕΔΕΛ, που κοινοποιήθηκε στις ΔΑ των
ΕΠ με το από 22/11/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΘΥ. Ο έλεγχος
αυτός, πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΛ στις υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις δεκαοκτώ Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2019.
Στο 2ο τεύχος των Οδηγιών, ενσωματώθηκαν και οι οδηγίες για τις αναδρομικές διορθώσεις και την ομογενοποίηση των δεικτών που είχαν αποσταλεί στις ΔΑ των ΕΠ από
την ΕΥΣΣΑ στις 25.01.2019 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στόχος των οδηγιών αυτών,
ήταν η σωστή αποτίμηση της παρακολούθησης των δεικτών στο πλαίσιο της Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης 2018 που υποβλήθηκε στην ΕΕ τον Ιούνιο 2019, καθώς με βάση
τα στοιχεία που δηλώθηκαν στις Εκθέσεις αυτές, πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της
επίτευξης του Πλαισίου Επίδοσης των Προγραμμάτων έτσι ώστε να κατανεμηθεί ορθά
το αποθεματικό επίδοσης το 2019.
Κύρια στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης των δεικτών αποτελούν το Δελτίο
Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) και το Δελτίο Διαχείρισης Δείκτη (ΔΙΑΔ), τα οποία συμπληρώνονται στο ΟΠΣ για κάθε δείκτη επιχειρησιακό ή πρόσθετο:
 Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τη Διαχειριστική Αρχή, τους δικαιούχους και του Ενδιάμεσους Φορείς σχετικά με
τη στοχοθέτηση και την παρακολούθηση του δείκτη. Κύρια στοιχεία του ΔΤΔ αποτελούν ο ορισμός, η μέθοδος μέτρησης, η πηγή και η συχνότητα παροχής των
δεδομένων ενός δείκτη. Το ΔΤΔ κάθε δείκτη καταρτίζεται στη βάση συγκεκριμένου Προτύπου (βλ. Κεφάλαιο 7.2)και επισυνάπτεται στο ΔΙΑΔ στο ΟΠΣ.

2 Αναλυτικά οι Διαδικασίες που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 20142020, και τα τα τυποποιημένα έντυπα και οδηγοί που τις συνοδεύουν αναφέρονται στο Κεφάλαιο 17.
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 Το Δελτίο Διαχείρισης Δείκτη περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείκτη
και καταχωρείται στο σύστημα από την ΕΥ ΟΠΣ στη βάση του εγκεκριμένου από
τις υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ) και σε ισχύ ΔΤΔ.
Οι ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ είναι αρμόδιες για τη συμπλήρωση και την εισαγωγή στο ΟΠΣ
των Δελτίων Ταυτότητας των κοινών δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) για το
ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ αντίστοιχα. Επίσης, η ΕΥΣΣΑ είναι αρμόδια για τη συμπλήρωση
και την ανάρτηση στο ΟΠΣ των ΔΤΔ των δεικτών εκροών ΕΤΠΑ/ΤΣ που προκύπτουν
ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ομογενοποίησης ειδικών και πρόσθετων δεικτών εκροών των ΕΠ. Οι Διαχειριστικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων
Ταυτότητας όλων των ειδικών δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) του προγράμματος ευθύνης τους και μεριμνούν για την εισαγωγή αυτών των ΔΤΔ στο ΟΠΣ, τόσο για
τους επιχειρησιακούς όσο και τους πρόσθετους δείκτες (βλ. Ενότητα 6.5). Η ΕΥΣΣΑ, η
ΕΥΣΕΚΤ και οι ΔΑ ελέγχουν τη συμβατότητα των ΔΙΑΔ και των ΔΤΔ ευθύνης τους και
μεριμνούν για τις απαραίτητες διορθώσεις.
Το σύστημα παρακολούθησης των δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνει σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις δείκτες εκροών (output indicators) και δείκτες αποτελεσμάτων (result indicators). Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθούν σε κάθε πρόγραμμα οι εκροές και τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεων σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τους ειδικούς στόχους στους
οποίους συμβάλλουν.
Οι κανονιστικές απαιτήσεις παρακολούθησης αφορούν τους δείκτες των προγραμμάτων, κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις κάθε Ταμείου. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης των δεικτών, έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα προγραμματικά δεδομένα που αφορούν τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/Κατηγορία Περιφέρειας για όλα τα ΕΠ, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στην βάση δεδομένων SFC2014 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν αυτών δύναται να παρακολουθούνται και πρόσθετοι
δείκτες, οι οποίοι εισάγονται επίσης στο ΟΠΣ (βλ. Κεφάλαιο2.1).
Η παρακολούθηση των δεικτών σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω και η αποθήκευση στο ΟΠΣ όλων των απαραίτητων στοιχείων για τους δείκτες
επιτρέπουν την παραγωγή αναφορών για :


την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ,



την υποβολή των Εκθέσεων Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020,



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



την παροχή στοιχείων προόδου δεικτών στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ,



την παροχή στοιχείων προόδου στις Ετήσιες συναντήσεις των ΔΑ με την ΕΕ,



την τροφοδότηση των Αξιολογήσεων των ΕΠ με στοιχεία προόδου δεικτών,



την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί στα ΕΠ 2014 – 2020.

Η παρακολούθηση συμπληρώνεται με ελέγχους αξιοπιστίας που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεικτών (βλ. Κεφάλαιο 6).
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2.1

Ορισμοί δεικτών

Στη συνέχεια δίνονται οι σχετικοί ορισμοί των δεικτών όπως προκύπτουν από τους
Κανονισμούς:


Οι δείκτες εκροών αποτιμούν το προϊόν που ευθέως παράγεται από μια πράξη και σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται (π.χ. χιλιόμετρα οδικού δικτύου, επιχειρήσεις που ενισχύονται, αριθμός μακροχρόνια ανέργων κλπ). Οι
δείκτες εκροών είναι κοινοί ή ειδικοί δείκτες εκροών:
o

Οι κοινοί δείκτες εκροών έχουν οριστεί στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών
του ΕΤΠΑ (Πίνακας 4), του ΤΣ (Πίνακας 4) και του ΕΚΤ (Πίνακας 5), οι ορισμοί τους έχουν προσδιορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτιμώνται σε επίπεδο ΕΕ. Οι ορισμοί των κοινών δεικτών (Κεφάλαιο 12 για

το ΕΤΠΑ/ΤΣ3 και Κεφάλαιο 13 για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ4) είναι ενιαίοι
για όλα τα Κ-Μ και έχουν προσδιοριστεί από την ΕΕ. Για το ΕΚΤ εξαίρεση αποτελούν οι ορισμοί των δεικτών CO15–CO18 για τα μειονεκτούντα άτομα, για τους οποίους ισχύει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
κάθε Κ-Μ. Οι ορισμοί των κοινών δεικτών περιλαμβάνονται στα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών που είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ.
o

Οι ειδικοί δείκτες εκροών καθορίζονται από τους φορείς σχεδιασμού των
ΕΠ στην περίπτωση που οι δράσεις δεν καλύπτονται από κοινούς δείκτες
εκροών. Οι ορισμοί των ειδικών δεικτών προγράμματος προσδιορί-

ζονται από τις αρμόδιες ΔΑ και εξασφαλίζεται ότι για κάθε δείκτη ο
ορισμός του, η συχνότητα και ο τρόπος μέτρησής του εφαρμόζεται ενιαία για όλες τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠ. Σε περιπτώσεις
που έχουν στοχοθετηθεί στα ΕΠ για το ΕΚΤ ειδικοί δείκτες προγράμματος μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, αντίστοιχα προσδιορίζονται ο τρόπος και συχνότητα μέτρησης των δεδομένων τους
ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Στο ΕΚΤ οι ειδικοί δείκτες μπορεί να
μετρούν άτομα/«συμμετέχοντες», άτομα «έμμεσα ωφελούμενους», φορείς
/δομές/ συστήματα /διαδικασίες κ.α


Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής εκφράζουν τους
ειδικούς στόχους που επιδιώκονται σε κάθε πρόγραμμα και αντικατοπτρίζουν την
αλλαγή σε μια περιοχή ή τομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της επιλεγείσας
πολιτικής, αλλά και άλλων παραγόντων (π.χ. σε μια περιφέρεια από την εφαρμογή
πολιτικών άλλων ΕΠ). Οι δείκτες αποτελέσματος στο ΕΤΠΑ και το ΤΣ αποτελούν ειδικούς δείκτες καθώς δεν έχουν καθοριστεί κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων στους
Κανονισμούς των εν λόγω Διαθρωτικών Ταμείων.



Οι δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ μπορούν να είναι κοινοί δείκτες και ειδικοί
δείκτες. Στο Παράρτημα Ι και ΙΙ του Κανονισμού του ΕΚΤ ορίζονται συγκεκριμένοι
κοινοί δείκτες EKT και ΠΑΝ αντίστοιχα (Πίνακας 5). Ειδικότερα, προσδιορίζονται:
o

Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, οι οποίοι αφορούν «συμμετέχοντες» και μετρούν την αλλαγή που συμβαίνει σε σχέση
με την κατάσταση του συμμετέχοντα όταν εισήλθε στην πράξη (αποτέλεσμα σε σχέση με την εκροή).

o

Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, οι
οποίοι αφορούν «συμμετέχοντες» και μετρούν αποτελέσματα που αφορούν

3 Οι ορισμοί των κοινών δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ έχουν περιγραφεί στο μεθοδολογικό έγγραφο της ΕΕ «Programming Period 2014-2020: Guidance Document on
Monitoring and Evaluation. European Cohesion Fund, European Regional Development Fund, Concepts and Recommendations.
4 Οι ορισμοί των κοινών δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ έχουν περιγραφεί στο μεθοδολογικό έγγραφο της ΕΕ «Guidance Document ¨Programming Period 2014-2020: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy/European Social Fund.
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αλλαγή, σε σχέση με την κατάσταση του συμμετέχοντα όταν εισήλθε στην
πράξη, 6 μήνες μετά την έξοδό του από αυτή.

o

Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων: Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και
τους ειδικούς στόχους στους οποίους συμβάλλουν, εφόσον οι κοινοί δείκτες
δεν είναι κατάλληλοι ή επειδή οι ειδικοί δείκτες επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη παρακολούθηση από ό,τι οι κοινοί δείκτες. Μπορεί να είναι ειδικοί δείκτες άμεσων ή μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.



Ως συμμετέχοντες στο ΕΚΤ νοούνται τα άτομα που επωφελούνται άμεσα από μια
παρέμβαση ΕΚΤ/ΠΑΝ, δύναται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα προσωπικά
τους στοιχεία και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη. Επίσης οι
στόχοι της παρέμβασης πρέπει να αφορούν/απευθύνονται σε ομάδα στόχο ατόμων
που μπορούν να θεωρηθούν άμεσα ωφελούμενοι. Μόνο όταν πληρούνται και τα
τρία κριτήρια, και σε συνδυασμό με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης, οι ωφελούμενοι θεωρούνται άμεσα συμμετέχοντες και απαιτείται η
συλλογή «microdata» για τη μέτρηση των τιμών των αντίστοιχων δεικτών.



Ως φορείς στο ΕΚΤ νοούνται οι οργανισμοί που μπορεί είτε να υλοποιούν έργα, είτε
να ενισχύονται/ωφελούνται άμεσα από έργα.



Ως επιχειρησιακοί δείκτες ορίζονται οι δείκτες που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΕΠ και έχουν καταχωρηθεί στην SFC2014 και είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΕΠ και να γίνεται αναφορά της
προόδου επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτούς.
Η παρακολούθηση των επιχειρησιακών δεικτών γίνεται μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης κάθε ΕΠ. Οι επιχειρησιακοί δείκτες δύναται να είναι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, δηλ. να αντλούνται από τα Παραρτήματα των Κανονισμών των Ταμείων ή ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, δηλ. να διαμορφώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας (συντονιστικές, ΔΑ), και συνδέονται με τις πράξεις και τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των
αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων κάθε ΕΠ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 27 παρ.4 και το άρθρο 96 παρ. 2β του Καν.1303/2013.



Ως πρόσθετοι ορίζονται οι παρακάτω δείκτες:
α) νέοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο ΕΠ και οι οποίοι κατόπιν αναθεώρησης του ΕΠ δύναται να ενσωματώνονται σε αυτό και γίνονται επιχειρησιακοί.
β) άλλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο ΕΠ, δεν εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014 και χρησιμοποιούνται για λόγους πληρέστερης παρακολούθησης από τις ΔΑ και τους ΕΦ.
γ) όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ (συμμετεχόντων και φορέων), δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η μέτρηση των τιμών επίτευξής τους στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ (βλ. Κεφάλαιο 1.3 και
Πίνακα 8).
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Δείκτες Πλαισίου Επιδόσεων: Υποσύνολο των επιχειρησιακών δεικτών των εγκεκριμένων ΕΠ 2014-2020 αποτελούν οι δείκτες για την παρακολούθηση του Πλαισίου Επιδόσεων (ΠΕ), η παρακολούθηση των οποίων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για
την εκτίμηση των επιδόσεων των ΕΠ. Οι τύποι των δεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του ΠΕ των εγκεκριμένων ΕΠ 2014-2020 είναι:


Δείκτες εκροών του ΕΠ



Βασικά στάδια εφαρμογής (key implementation steps): Τα Βασικά Στάδια
Εφαρμογής (ΒΣΕ) αποτελούν δείκτες του εγκεκριμένου ΕΠ και χρησιμοποιούνται για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής/ΕΚΤ και

στοχοθετούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείο/Κατηγορία Περιφέρειας.
Τα ΒΣΕ χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η υλοποίηση πράξεων δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2018 και επομένως εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα για την παραγωγή μετρήσιμης εκροής.


2.2

Χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial indicators): Οι χρηματοοικονομικοί
δείκτες μετρούν το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική συμμετοχή και
κοινοτική συνδρομή = δημόσια δαπάνη) και στοχοθετούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείο/Κατηγορία περιφέρειας κάθε ΕΠ για το 2018 και το 2023.

Παρακολούθηση των δεικτών στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 20142020

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δεικτών Πράξεων έχει αποτυπωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και ειδικότερα στις λειτουργικές περιοχές που αφορούν:
A. την Επιλογή και Έγκριση Πράξεων και ειδικότερα στις διαδικασίες:
i.

Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων (για πράξεις ΚΕ και για πράξεις πλην ΚΕ) και

ii.

Επιλογή και έγκριση πράξης

Β. την Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων και κυρίως στο πλαίσιο της
διαδικασίας της Διοικητικής Επαλήθευσης δαπάνης και επίτευξης δεικτών και της
Επιτόπιας Επαλήθευσης.
Κάθε διαδικασία από τις ανωτέρω συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα, τα οποία είναι
διαθέσιμα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τα οποία οι χρήστες
συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά.
Αναλυτικά:
A. Επιλογή και Έγκριση Πράξεων
A.i Έκδοση Πρόσκλησης
Στο πλαίσιο της διαδικασίας «Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων», στην
πρόσκληση ενσωματώνονται οι κατάλληλοι δείκτες που υπάρχουν στο εγκεκριμένο ΕΠ,
με γνώμονα ότι η δράση ή οι δράσεις που προκηρύσσονται συνεισφέρουν στην επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί. Η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο τυποποιημένο
έντυπο πρόσκλησης τους πίνακες των επιχειρησιακών δεικτών για τις εκροές και τα
αποτελέσματα (στοχοθετημένα ή μη).
Για τις δράσεις ΕΚΤ στο τυποποιημένο έντυπο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προβλέπεται διακριτό σημείο όπου η ΔΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για
τις δράσεις που προκηρύσσονται απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των πρότυπων απογραφικών δελτίων/ ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους σε και
έξοδό τους από τις πράξεις και ότι οι δικαιούχοι των εν λόγω πράξεων, αναλαμβάνουν
ειδικές υποχρεώσεις.
Στις προσκλήσεις είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται οι δείκτες του εγκεκριμένου ΕΠ που αντιστοιχούν και συνδέονται με τις προκηρυσσόμενες δράσεις και
τους Ειδικούς Στόχους σύμφωνα και με τη λογική της παρέμβασης του ΕΠ και όπως
αυτοί αποτυπώνονται ανά Άξονα Προτεραιότητας (βλ. άρθρo 96, παρ. 2β, στοιχεία
ii, iii, iv στον Καν. 1303/2013).
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Στην περίπτωση που η ΔΑ/ΕΦ προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος δείκτης
που είτε ήδη υπάρχει στον πυρήνα του ΟΠΣ ή ζητείται να ενταχθεί σε αυτόν, υποβάλλει
αίτημα HELPDESK, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης της πρόσκλησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΣΣΑ ή/και της ΕΥΣΕΚΤ, με βάση και το αντικείμενο της
πρόσκλησης (βλ. Κεφάλαιο 6.5).
Τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην πρόσκληση,
ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα στους δυνητικούς δικαιούχους κατά την υποβολή των
προτάσεών τους.
Οι Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Πράξεων, για τις οποίες απαιτείται η συλλογή
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata), αφού λάβουν ειδική σήμανση,
συνοδεύονται από το έντυπο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΚΤ/ΠΑΝ». Στο έντυπο περιγράφονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σχετικά με τη
συλλογή των δεδομένων και το χρονικό πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ. Με την
Πρόσκληση συνδέονται επίσης και τα Πρότυπα Απογραφικά Δελτία (εισόδου και εξόδου), τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη απαίτηση (δεδομένων) που υποχρεώνεται να
προσκομίσει ο δικαιούχος.
Συμπλήρωση πινάκων δεικτών στις Προσκλήσεις
Στους Πίνακες που αφορούν τους δείκτες, αποτυπώνονται για κάθε δείκτη της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου του Άξονα Προτεραιότητας ο κωδικός, η ονομασία, η μονάδα μέτρησης και η τιμή βάσης αν απαιτείται, ανά κατηγορία
Περιφέρειας και Ταμείο. Η τιμή στόχου αποτυπώνεται ανά κατηγορία Περιφέρειας και
Ταμείο, αν απαιτείται, και με ανάλυση ανά φύλο για το ΕΚΤ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
Ο επιμερισμός των τιμών των δεικτών εκροών και αποτελέσματος είναι απαραίτητο να
γίνεται ανά κατηγορία περιφέρειας, όπως απαιτείται να γίνεται υποχρεωτικά σε προγραμματικό επίπεδο σε όλα τα ΕΠ. Αυτό διασφαλίζει ότι κατά την υλοποίηση των ΕΠ θα
υπάρχει σύνδεση των εκροών με τις δαπάνες ανά κατηγορία Περιφέρειας όπως συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες της ΠΑΝ, καθώς
και οι δείκτες ΕΚΤ CO20-C022. Για τη μέτρηση των κοινών δεικτών ΕΚΤ CO20-C022 ανά
κατηγορία περιφέρειας βλ. Κεφάλαιο 3.2.1.
Για τη συμπλήρωση των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών στις προσκλήσεις, η ΔΑ/ΕΦ συμβουλεύεται τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών.
- Συμπλήρωση τιμών βάσης
Για τους δείκτες εκροών δεν απαιτείται η συμπλήρωση στον πίνακα της πρόσκλησης
των τιμών βάσης για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ/ΠΑΝ, δεδομένου ότι η τιμή αυτή είναι
μηδενική. Για τους δείκτες αποτελεσμάτων στο ΕΤΠΑ/ΤΣ απαιτείται να συμπληρωθεί η τιμή βάσης στον σχετικό πίνακα της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό
480/14, Άρθρο 23, Παράρτημα ΙΙΙ. Η τιμή αυτή συμπληρώνεται με βάση το εγκεκριμένο
ΕΠ και τα σχετικά σχέδια δράσης (action plans), που καταρτίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της γενικής Αιρεσιμότητας 7
- Συμπλήρωση τιμών στόχου
Για τους δείκτες εκροών η συμπλήρωση της τιμής στόχου είναι υποχρεωτική και
γίνεται από τη ΔΑ/ΕΦ. Συμπληρώνονται οι τιμές στόχου των επιχειρησιακών δεικτών
της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου και των πρόσθετων δεικτών εκροών, ανά άξονα προτεραιότητας. Επίσης, η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει για κάθε δεί-
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κτη, την τιμή στόχου ανά κατηγορία περιφέρειας και Ταμείο, όπου απαιτείται και την
κατανομή του ανά φύλο, όπου εφαρμόζεται.
Ειδικά, για τις προσκλήσεις του ΕΚΤ, ανάλογα με τη λογική παρέμβασης των προκηρυσσόμενων πράξεων, δύναται η τιμή στόχου να κατηγοριοποιείται ανά φύλο. Στις περιπτώσεις που ο επιχειρησιακός δείκτης εκροών της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου είναι στοχοθετημένος ανά φύλο, συμπληρώνονται οι αντίστοιχες τιμές στόχου της πρόσκλησης ανά φύλο. Επίσης, πρέπει να στοχοθετούνται υποχρεωτικά και όσοι από τους κοινούς δείκτες φορέων του ΕΚΤ (C020-C023) είναι
συναφείς με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, είτε ως επιχειρησιακοί δείκτες που έχουν
στοχοθετηθεί στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου, είτε ως
πρόσθετοι δείκτες.
Η προσθήκη δείκτη αποτελεσμάτων στις προσκλήσεις του ΕΤΠΑ/ΤΣ είναι υποχρεωτική ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Η συμπλήρωση της τιμής στόχου
δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ/ΤΣ δεν είναι υποχρεωτική σε κάθε πρόσκληση, καθώς η επίτευξη των δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΠ εξαρτάται και από άλλους
εξωγενείς παράγοντες και η τιμή στόχος τους δεν επιτυγχάνεται μόνο από τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. Τιμή στόχος δύναται να συμπληρωθεί στην πρόσκληση, στις
περιπτώσεις πράξεων όπου με την εκτέλεσή τους επιτυγχάνεται ο δείκτης αποτελέσματος του ειδικού στόχου του ΕΠ (π.χ. μεγάλα έργα) ή πράξεων όπου στο φυσικό τους αντικείμενο προσδιορίζεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της πράξης, το οποίο συνάδει με
τους δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΠ.
Η προσθήκη δείκτη αποτελεσμάτων στις προσκλήσεις του ΕΚΤ είναι υποχρεωτική.
Συμπληρώνονται οι τιμές στόχου των επιχειρησιακών δεικτών της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας στους οποίους συμβάλλει η δράση/πράξη, ανά άξονα προτεραιότητας. Στην πρόσκληση η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει, για κάθε δείκτη, την κατηγορία περιφέρειας, την τιμή στόχου και την κατανομή ανά φύλο, όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις
πράξεων που δεν συμβάλλουν σε επιχειρησιακό δείκτη αποτελεσμάτων της αντίστοιχης
επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου, πρέπει να διαμορφωθεί πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά προσκλήσεις για πράξεις ΕΚΤ που συμβάλλουν σε επιχειρησιακούς δείκτες αποτελεσμάτων:
i) Συμπληρώνονται οι τιμές στόχου στους κοινούς και ειδικούς δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες που έχουν στοχοθετηθεί στο επίπεδο της αντίστοιχης
επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου. Ανάλογα με τη λογική παρέμβασης της
πράξης η τιμή στόχου δύναται να κατηγοριοποιείται ανά φύλο. Στις περιπτώσεις που ο
επιχειρησιακός δείκτης αποτελεσμάτων της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου είναι στοχοθετημένος στο ΕΠ ανά φύλο, θα συμπληρώνονται επίσης οι αντίστοιχες τιμές στόχου της πρόσκλησης ανά φύλο.
ii) Σε περιπτώσεις προσκλήσεων που συμβάλλουν σε κοινούς και ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες που έχουν στοχοθετηθεί στο επίπεδο της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας/ειδικού στόχου, συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρησιακοί δείκτες στους πίνακες δεικτών, αλλά δεν συμπληρώνονται τιμές στόχου στο επίπεδο της πρόσκλησης, όταν η μέτρησή τους γίνεται είτε μέσω αξιόπιστων διοικητικών πηγών, είτε μέσω έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας και όχι σε επίπεδο πράξης. Συνεπώς οι εν λόγω δείκτες δεν μετρώνται από τους δικαιούχους στα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης, αλλά από τη ΔΑ ή από την ΕΥ ΟΠΣ (βλ. Κεφάλαιο 3.2.3.7).
iii) Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων, τιμές στόχου τίθενται στην πρόσκληση κατά περίπτωση και εφόσον οι δείκτες δύναται να μετρηθούν/λάβουν τιμές επίτευξης στο επίπεδο της πράξης (π.χ. μέσω αξιόπιστων διοικητικών πηγών), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
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Συμπλήρωση πινάκων δεικτών στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από το δικαιούχο
Με βάση τους δείκτες που έχει ορίσει η ΔΑ/ΕΦ στην πρόσκληση, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρότασή του συμπληρώνοντας το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ),
όπου αιτιολογεί τη συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση και συμπληρώνει την τιμή στόχου των δεικτών εκροών και, κατά περίπτωση, των δεικτών
αποτελέσματος, στους αντίστοιχους Πίνακες του ΤΔΠ. Για τη συμπλήρωση των πεδίων
του ΤΔΠ παρέχονται στους δικαιούχους «Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης». Για τη στοχοθέτηση ή μη των δεικτών εκροών και αποτελέσματος ισχύουν τα οριζόμενα στους Κανονισμούς σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των Ταμείων και το σχετικό
αντικείμενο της πράξης. Τα αντίστοιχα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη επισυνάπτονται στην
πρόσκληση και συνεπώς είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους. Οι τιμές βάσης των δεικτών καθορίζονται από τη ΔΑ/ΕΦ στην Πρόσκληση και δεν απαιτείται η συμπλήρωσή
τους στο ΤΔΠ από το δικαιούχο.
Όσον αφορά στις δράσεις ΚΕ Επιχειρηματικότητας, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης δεν
συμπληρώνεται από το δικαιούχο αλλά δημιουργείται στο ΟΠΣ στη βάση αφενός των
κοινών πεδίων κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) και αφετέρου των προκαθορισμένων
πεδίων κατηγοριοποίησης που τροφοδοτούνται από τη σχετική πρόσκληση.
A.ii Επιλογή και Έγκριση Πράξης
Ο δικαιούχος δεσμεύεται για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών (επιχειρησιακών ή/και πρόσθετων), τις οποίες έχει δηλώσει στο ΤΔΠ ότι θα επιτύχει, και
αυτό αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης στους σχετικούς Πίνακες (κωδικός, ονομασία, μονάδα μέτρησης, κατηγορία περιφέρειας/ανά Ταμείο και τιμή στόχου (ανά φύλο, όπου απαιτείται), για κάθε δείκτη στον οποίο συμβάλλει η πράξη.
Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος (Παράρτημα Ι της Απόφασης Ένταξης) περιλαμβάνεται και η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
Ειδικότερα, για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ που για τις οποίες
απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση
και υποβολή των δεδομένων των ωφελουμένων συμμετεχόντων στο ΟΠΣ, όπως περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος Ι ως ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ. Σε περίπτωση που απαιτείται προσαρμογή των ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται στους συμμετέχοντες, η ΔΑ/ΕΦ συνεργάζεται με
τον κάθε δικαιούχο, προκειμένου η Απόφαση Ένταξης να περιλαμβάνει τις Ειδικές Υποχρεώσεις και το συνημμένο ερωτηματολόγιο εισόδου (και εξόδου) της πράξης (βλ. Κεφάλαιο3.2.3.2).
Eιδικότερα, κατά την απόφαση ένταξης, υπάρχει η δυνατότητα προσυμπληρωμένων
απαντήσεων στα ερωτηματολόγια εισόδου, κατά περίπτωση και σύμφωνα πάντα με
τους όρους της πρόσκλησης, σε περιπτώσεις πράξεων που είναι σαφώς προσδιοριμένες οι ομάδες –στόχου και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ωφελουμένων
συμμετεχόντων με τα οποία ελέγχεται η είσοδός τους στην πράξη για κάθε έναν
ξεχωριστά5. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι πράξεις στις οποίες είναι επιλέξιμοι μόνο
5 Βλ. έγγραφο FAQ on data collection and data validation, ESF 2014-2020 –February 2016, σελ. 6: “However, not all data have to be
collected by asking participants. Where possible, the use of already available administrative data is recommended so as to minimise
administrative burden. For operations targeting particular groups for which it is clear and certain that all participants have specific
characteristics (e.g. employed), participation records in the monitoring database can be completed without asking the participant (e.g.
auto-filled fields). Any such treatment should be documented and justified”.
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άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και που για όλους τους ωφελούμενους ελέγχεται/
επιβεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ πριν την είσοδό τους στην πράξη ότι είναι άνεργοι με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, μπορεί να γίνεται προσυμπλήρωση των σχετικών πεδίων του
ερωτηματολογίου εισόδου στα ερωτήματα που αφορούν την εργασιακή κατάσταση/
διάρκεια ανεργίας των συμμετεχόντων. Αντίστοιχα σε πράξεις που απευθύνονται μόνο
σε εργαζόμενους, όπως επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων από το ΕΠ ΜΔΤ, οι ερωτήσεις για την εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων που συνδέονται με μέτρηση
των δεικτών CO01, CO02, CO03, μπορεί να είναι προσυμπληρωμένες με την απάντηση
ΟΧΙ στο ερωτηματολόγιο εισόδου. Σε περιπτώσεις όπως τα ανωτέρω παραδείγματα,
απαιτείται να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση από το δικαιούχο, έτσι ώστε να επεξηγείται η προσυμπλήρωση απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι
συμμετέχοντες, όπως τελικά θα συνδιαμορφωθεί με τη βοήθεια της ΔΑ. Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγονται λάθη που εκ παραδρομής μπορεί να γίνουν κατά τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες.
Κατά συνέπεια, τα πρότυπα απογραφικά δελτία συνδέονται με την πρόσκληση και περιλαμβάνουν την πλήρη απαίτηση (δεδομένων) που υποχρεώνεται να προσκομίσει ο
δικαιούχος. Η ΔΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τους δικαιούχους των πράξεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών του ΕΣΠΔ που απαιτούνται για τη συλλογή των δεδομένων συμμετεχόντων/ συμπλήρωση απογραφικών δελτίων, μέσω τεχνικών συναντήσεων, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
B. Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων
i) Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης και επίτευξης των στόχων των δεικτών πράξεων βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλει υποχρεωτικά ο δικαιούχος κατά
τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης, τα οποία αφορούν την πρόοδο επίτευξης των
τιμών των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων, από τα οποία εκτιμώνται οι τιμές όλων των δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων
για το ΕΚΤ/ ΠΑΝ. Η πρόοδος της επίτευξης των στόχων των δεικτών αποτυπώνεται
από το δικαιούχο σε τυποποιημένο έντυπο που ονομάζεται «Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης» (ΔΔΕΔΠ) (βλ. Κεφάλαιο 17).
Το ΔΔΕΔΠ υποβάλλεται από το δικαιούχο για κάθε ενταγμένη πράξη και για κάθε ημερολογιακό έτος σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, δηλαδή από την έναρξη του
1ου υποέργου έως την πλήρη υλοποίηση της πράξης. Ο δικαιούχος υποβάλλει το ΔΔΕΔΠ
έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Η
ΔΑ/ ΕΦ ανάλογα με τη φύση της πράξης και τη συχνότητα μέτρησης των αντίστοιχων
δεικτών του ΕΠ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο οικείο ΕΠ, δύναται να καθορίσει μικρότερα διαστήματα εντός του ίδιου έτους, για τη δήλωση της επίτευξης των δεικτών μιας
πράξης από το δικαιούχο.
Στο ΔΔΕΔΠ, πέρα από την επιτευχθείσα τιμή που συμπληρώνει ο δικαιούχος, περιλαμβάνονται τα στοιχεία κάθε δείκτη όπως αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
(κωδικός, ονομασία, μονάδα μέτρησης, τιμή στόχος). Επίσης, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την πλήρη υλοποίηση ή μη της πράξης. Ο όρος «πλήρης υλοποίηση» αφορά
πράξεις στις οποίες όλες οι επιμέρους ενέργειες/δράσεις έχουν υλοποιηθεί πλήρως, χωρίς ωστόσο να έχουν κατ’ ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές. Ο όρος «μερική υλοποίηση» αναφέρεται σε πράξεις στις οποίες τουλάχιστον μία ενέργεια/δράση δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί.
Στις περιπτώσεις υπολογισμού δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ από τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων, συμπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας με πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό
και την πληρότητα των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου των συμμετεχόντων.
Ο δικαιούχος στο πεδίο «Τεκμηρίωση Επίτευξης/Αιτιολόγηση Αποκλίσεων» του
ΔΔΕΔΠ, τεκμηριώνει τις επιτευχθείσες τιμές δεικτών, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με
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βάση την προβλεπόμενη στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη μέθοδο μέτρησης, επισυνάπτοντας σχετικό υλικό. Επίσης, ο δικαιούχος αιτιολογεί τις ενδεχόμενες αποκλίσεις στην
επιτευχθείσα τιμή, καταγράφει τα προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπισθεί και έχουν επιπτώσεις στην επιτευχθείσα τιμή του δείκτη, και περιγράφει ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες που έχει σχεδιάσει ή έχει αναλάβει. Επισημαίνεται, πως η τεκμηρίωση της προόδου της τιμής των δεικτών είναι σημαντική και καλύπτει την απαίτηση για
την παροχή διευκρινίσεων, όσον αφορά στο υποστηρικτικό υλικό για τους δείκτες. Για
το σκοπό αυτό, καλείται ο δικαιούχος να δηλώσει/ τεκμηριώσει την τιμή του δείκτη και,
είτε θα επισυνάπτει υποστηρικτικό υλικό, είτε θα παραπέμπει στο πεδίο αρχικής ανάρτησής του, σε περίπτωση όπου το υλικό αυτό έχει υποβληθεί μέσω άλλης διαδικασίας
(διοικητική/ επιτόπια επαλήθευση). Στο πλαίσιο της διαδικασίας του ΣΔΕ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (πλην ΚΕ)», το «Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης» συνοδεύεται από τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης» (βλ. Κεφάλαιο
17).
Σε ό,τι αφορά το σχετικό υλικό που ζητείται να επισυναφθεί σε πράξεις ΕΚΤ, αυτό
προέρχεται από την πηγή μέτρησης που ορίζεται στο Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη. Αν
για παράδειγμα η πηγή μέτρησης είναι ένα πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμός, τότε
ως υποστηρικτικό υλικό μπορεί να επισυναφθεί μία αναφορά από το σύστημα. Αν είναι
ένα σύστημα παρακολούθησης του δικαιούχου, αντίστοιχα επισυνάπτεται ένα δελτίο/πίνακας/έγγραφο με τα σχετικά δεδομένα. Επισημαίνεται, ότι για δείκτες που μετρούν έμμεσα ωφελούμενους δηλ. δείκτες που δεν μετρώνται στο ΟΠΣ από απογραφικά
δελτία συμμετεχόντων, το υποστηρικτικό υλικό δεν πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικά
δεδομένα των ωφελουμένων ατόμων, δηλ. οποιαδήποτε πληροφορία που να αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (π.χ. αριθμός ωφελουμένων μαθητών σε σχολεία θα αποτυπώνεται σε πίνακα/έγγραφο/αναφορά χωρίς τα ονοματεπώνυμά τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα).
ii) Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών της πράξης αποτυπώνεται στο
έντυπο που έχει τίτλο «Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης» (ΔΔΕΕΔΠ), το οποίο συμπληρώνει η ΔΑ ηλεκτρονικά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ. Η επαλήθευση των δεικτών από τη ΔΑ/ ΕΦ
ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
Στο ΔΔΕΕΔΠ η ΔΑ/ΕΦ αξιολογεί αν η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη που έχει δηλωθεί
από το δικαιούχο αντιστοιχεί στο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί και εκτιμά αν
έχουν επιτευχθεί ή μπορούν να επιτευχθούν οι τιμές στόχου των δεικτών της πράξης
κατά την υλοποίησή της. Ανάλογες πληροφορίες αποτυπώνονται στο Δελτίο για την
επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών της πράξης, όταν η παρακολούθησή
τους γίνεται μέσω συλλογής δεδομένων συμμετεχόντων σε αυτήν. Η ΔΑ εξετάζει μεταξύ
άλλων και τη δυνατότητα επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος του υποέργου/της πράξης (επίτευξη των δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων), συνεκτιμώντας τον αριθμό των καταχωρημένων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Απογραφικών Δελτίων στοιχείων συμμετεχόντων.
Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθούν σημαντικές και αδικαιολόγητες αποκλίσεις, η ΔΑ/ΕΦ καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις
προς το δικαιούχο, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και αν κρίνεται σκόπιμο θέτει τις
αντίστοιχες προθεσμίες συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες σχετικές ενέργειες που έχουν προταθεί. Είναι σημαντικό για τη διαδρομή ελέγχου, η ΔΑ/ΕΦ
να συμπληρώνει το σχετικό πεδίο του ΔΔΕΕΔΠ και κατά την επιστροφή του Δελτίου
στο δικαιούχο για διόρθωση.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (πλην ΚΕ), παρέχονται οι «Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης»
(βλ. Κεφάλαιο 17).

30

Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη διαδικασία του ΣΔΕ «Επιτόπια Επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)». Στην Έκθεση Επιτόπιας
Επαλήθευσης για Πράξεις πλην ΚΕ, συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο 4.1 που αφορά το
Φυσικό Αντικείμενο - σημ.2: Επιβεβαιώνεται η πρόοδος των δεικτών και η ακρίβεια και
ορθότητα του τρόπου υπολογισμού τους, στη βάση της πραγματικής υλοποίησης της
πράξης, καθώς και η συμμόρφωση με τους όρους της Απόφασης Ένταξης-Παράρτημα
Ι/Ειδικοί όροι σχετικά με τα microdata. Σχετικό ερώτημα έχει προστεθεί και στις λίστες
Επιτόπιας Επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ).
Σε περίπτωση αποκλίσεων της εκτέλεσης μιας πράξης από τους όρους της Απόφασης
Ένταξης - Παράρτημα Ι, η ΔΑ προβαίνει σε στενότερη παρακολούθησή της, οπότε και
συνεκτιμώντας τα στοιχεία συλλογής, επεξεργασίας και καταχώρησης των δεδομένων,
τις αποκλίσεις και την τεκμηρίωσή τους μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωσή της.
Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται οι διαδικασίες όπως περιγράφονται στο ΣΔΕ, προς
αποφυγή ασυμφωνιών στις τιμές των δεικτών μεταξύ διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει κατά την προετοιμασία της ομάδας επιτόπιας
επαλήθευσης να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των διοικητικών επαληθεύσεων
και ειδικότερα τα ΔΔΕΕΔΠ της προς επαλήθευση πράξης.
Για τις Πράξεις Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (ΚΕ) η διαδικασία διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης/πιστοποίησης/καταβολής ενίσχυσης διενεργείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ και ειδικότερα μέσω της διαδικασίας «Διοικητική
και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ)».
Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι: «τα στοιχεία του Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης (αναφέρεται και ως Αίτημα Πληρωμής, Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, Ελέγχου, Καταβολής
Επιχορήγησης), της εγκεκριμένης Έκθεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης, καθώς και του Εντύπου Καταβολής Ενίσχυσης που καταχωρίζονται στο
ΠΣΚΕ, τροφοδοτούν το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών και το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης, τα οποία τηρούνται στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που προβλέπεται η
συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων ΕΚΤ στο ΠΣΚΕ ή άλλο σύστημα, τα δεδομένα μεταφέρονται, μετά την οριστικοποίησή τους, στα αντίστοιχα Απογραφικά Δελτία (Εισόδου/ Εξόδου) Συμμετεχόντων ΕΚΤ στο ΟΠΣ». Σημειώνεται, ότι πριν την οριστικοποίηση
των δεδομένων συμμετεχόντων στο πρώτο σύστημα, εφαρμόζονται έλεγχοι επικύρωσης.
Με την προσθήκη του πίνακα δεικτών στη Γνωμοδοτική Ένταξης στο ΠΣΚΕ, οι δείκτες
συμπληρώνονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή ή από το ιεραρχικά ανώτερο όργανο,
όπως αυτό ορίζεται στην Πρόσκληση, και είναι διαθέσιμοι στο παραγόμενο εκτυπωτικό
«Τεχνικό Παράρτημα» της απόφασης χρηματοδότησης, το οποίο υπογράφεται από τη
ΔΑ/ΕΦ και αποστέλλεται στο δικαιούχο.
Κατά την παρακολούθηση των πράξεων στο ΠΣΚΕ, στην Έκθεση Επαλήθευση (διοικητική ή επιτόπια/ενδιάμεση ή τελική) το όργανο επαλήθευσης καλείται να καταγράψει
τις τρέχουσες τιμές των δεικτών με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης. Στην περίπτωση των δράσεων ΕΚΤ, λαμβάνονται υπόψη και τα απογραφικά δελτία, όπου αυτό
προβλέπεται.
Η καταγραφή των τιμών των δεικτών επιβεβαιώνεται ή τροποποιείται από την επόμενη ενέργεια, αυτή της Έκθεσης Πιστοποίησης από ανώτερο ιεραρχικά όργανο. Με την
οριστικοποιημένη Έκθεση Πιστοποίησης ή την οριστικοποιημένη Αξιολόγηση Αντιρρήσεων επί της Έκθεσης Πιστοποίησης υποβάλλονται μέσω του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών οι τρέχουσες τιμές των δεικτών της πράξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
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Επιπλέον, της παραπάνω στοχευμένης ετήσιας παρακολούθησης, μέσω της διοικητικής/επιτόπιας επαλήθευσης επίτευξης του δείκτη, η παρακολούθηση των δεικτών
μιας πράξης από τη ΔΑ αποτελεί μέρος και άλλων ευρύτερων διαδικασιών:


στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών, η ΔΑ εξετάζει την εμπρόθεσμη (έγκαιρη) και ορθή καταχώριση των δεικτών, συμπεριλαμβανομένων
των δεδομένων συμμετεχόντων και έχει τη δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων. Ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας «Διοικητική επαλήθευση δαπάνης
(πράξεις πλην ΚΕ)», περιλαμβάνεται σχετικό ερώτημα στο «Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (τμήμα ΣΤ)», η συμπλήρωση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου διοικητικής επαλήθευσης δαπανών».



στο πλαίσιο της Διαδικασίας «Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων
(πράξεις πλην ΚΕ)» στόχο αποτελεί η απόκτηση βεβαιότητας από τη ΔΑ/ΕΦ για
την απρόσκοπτη υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης και την επίτευξη των στόχων της ή και την ενημέρωση για τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή της, προκειμένου έγκαιρα να αναληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση της. Στο έντυπο «Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης», συμπληρώνονται αυτόματα και εμφανίζονται προγραμματικά και τρέχοντα στοιχεία της πράξης (οικονομικά, χρονοδιαγράμματα, δείκτες κλπ) επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της πράξης και
συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση άποψης για την πορεία υλοποίησής της.

Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος των ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής γίνεται με βάση:
1) Τα στοιχεία που παρέχει στην κάθε ΔΑ η πηγή δεδομένων που έχει ορισθεί για κάθε δείκτη. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται υποχρεωτικά από τις ΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ, η διαδικασία στατιστικής επικύρωσης των δεικτών αποτελέσματος και η μέτρηση των τιμών προόδου γίνεται με ευθύνη της ΔΑ με στοιχεία τα οποία συλλέγονται απευθείας από τους φορείς που έχουν ορισθεί ως πηγές. Πληροφορίες για τη διαδικασία Στατιστικής Επικύρωσης των δεικτών αποτελέσματος
παρέχονται στο Κεφάλαιο 7.1.
2) Τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης που παρέχονται από το δικαιούχο. αφορούν
περιπτώσεις πράξεων όπου με την εκτέλεσή τους επιτυγχάνεται ο δείκτης αποτελέσματος του ειδικού στόχου του ΕΠ, π.χ. μεγάλα έργα ή πράξεων όπου στο φυσικό
τους αντικείμενο προσδιορίζεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα της πράξης.
Στα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ, η παρακολούθηση των κοινών
δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων γίνεται με βάση τις
τιμές που παρέχονται από διοικητικές πηγές (βλ. Κεφάλαιο 3.2.3.7). Η παρακολούθηση
των ειδικών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τις τιμές
προόδου, οι οποίες συλλέγονται με τη μέθοδο και τη συχνότητα που προσδιορίζει η κάθε ΔΑ στο σχετικό Δελτίο Ταυτότητας του κάθε Δείκτη που έχει συμπληρώσει.

2.3

Παρακολούθηση των Δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Η συμπλήρωση και καταχώριση στο ΟΠΣ των πληροφοριών για το σύνολο των δεικτών
των ΕΠ, επιτρέπει την παρακολούθηση των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο
Επιδόσεων (Π.Ε.), δεδομένου, ότι οι δείκτες αυτοί αποτελούν υποσύνολο των επιχειρησιακών δεικτών. Για την παρακολούθηση του Πλαισίου Επιδόσεων των Ε.Π εφαρμόζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω.
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Όλοι οι δείκτες που απαρτίζουν το Πλαίσιο Επιδόσεων, έχουν «σημανθεί» στον πυρήνα
του ΟΠΣ και μπορούν να παρακολουθούνται διακριτά, προκειμένου να εκτιμάται η επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί για το 2018 και το 2023 αντίστοιχα.
Οι δείκτες εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων συνδέονται στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα Βασικά Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) ανά επενδυτική προτεραιότητα, Άξονα Προτεραιότητας
και κατηγορία Περιφέρειας. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Π.Ε. για το 2018 και το 2023. Η παρακολούθηση των
χρηματοοικονομικών δεικτών γίνεται με βάση τα στοιχεία των πιστοποιημένων δαπανών από την Αρχή Πιστοποίησης που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, σε ετήσια βάση, ανά
Άξονα Προτεραιότητας/ Ταμείο/κατηγορία Περιφέρειας.
To 2019, πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξέταση των επιδόσεων
των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013. Κατά τη διαδικασία εξέτασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΚΜ έλεγξε την επίτευξη των οροσήμων του Πλαισίου Επιδόσεων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας ή Προτεραιότητας/Ταμείου/Κατηγορίας Περιφέρειας, με
βάση τα δεδομένα που δηλώθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης οι οποίες υποβλήθηκαν το 2019 και αφορούσαν την υλοποίηση έως 31.12.2018. Ακολούθησε η έκδοση Εκτελεστικών Αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οποίες προσδιορίστηκαν τα προγράμματα και οι προτεραιότητες που πέτυχαν τα ορόσημά τους, καθώς
και εκείνα τα προγράμματα και οι προτεραιότητες που δεν πέτυχαν τα αντίστοιχα ορόσημα.
Στη συνέχεια, η χώρα υπέβαλλε πρόταση αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ορίζεται στον ΚΚΔ με στόχο την ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης
από τα μη επιτυχημένα Πλαίσια Επίδοσης στα επιτυχημένα. Η διαδικασία αυτή της αναθεώρησης των Προγραμμάτων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 με την έκδοση της αρ.
πρωτ. 80219 - 31/07/2019 εγκυκλίου της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ με θέμα «Οδηγίες για την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 στο πλαίσιο της κατανομής
του αποθεματικού επίδοσης». Στη συνέχεια και μέχρι την υποβολή των προτάσεων αναθεώρησης που ολοκληρώθηκε στις 31/10/2019 από τις ΔΑ των ΕΠ6, έλαβε χώρα άτυπη διαβούλευση των ελληνικών συντονιστικών αρχών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να εξασφαλιστεί, πως οι προτεινόμενες ανακατανομές
πόρων θα καλύπτουν τις απαιτήσεις περί θεματικής συγκέντρωσης και ελάχιστων κατανομών των πόρων σε επίπεδο Ταμείου και κατηγορίας Περιφέρειας στο ΕΣΠΑ. Κατά
την ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας στα
ΕΠ, τροποποιήθηκαν αναλόγως οι τιμές στόχου των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της μεταβολής του π/υ των Αξόνων Προτεραιότητας.
Οι διαδικασίες έγκρισης των προγραμμάτων ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2020 και
ακολούθησε η τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΣΠΑ (Απρίλιος 2020).
Σε σύνολο 170 Πλαισίων Επίδοσης (ΠΕ) στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, τα
112 πέτυχαν τους στόχους τους και σε αυτά πραγματοποιήθηκε η οριστική διάθεση του
αποθεματικού επίδοσης ύψους 1.011,27 Μ€ (ΚΣ).

6 Τέσσερα Ε.Π. σημείωσαν καθολική επίτευξη των οροσήμων τους κατά την εξέταση των επιδόσεων τους. Πρόκειται για τα
Τομεακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και για τα Περιφερειακά Προγράμματα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Βορείου Αιγαίου. Συνεπώς
τα τρία εξ αυτών δεν προέβησαν σε πρόταση αναθεώρησης. Το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ όφειλε να υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης
προκειμένου να δεχθεί η χώρα τους πρόσθετους πόρους ΠΑΝ για το έτος 2019.
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2.4

Διαδικασία ομογενοποίησης δεικτών

Στο πλαίσιο υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7, η Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ προχώρησε το 2018
στην εξέταση όλων των δεικτών εκροών για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ΕΕΣ). Η εργασία αυτή, κατέληξε σε προτάσεις ομογενοποίησης των δεικτών εκροών με στόχο να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των δεικτών
που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ΕΠ και των πράξεων, να εξασφαλιστεί η χρήση ενός μοναδικού δείκτη όταν αποτιμάται η ίδια εκροή και να εναρμονιστούν οι ορισμοί και οι μεθοδολογίες μέτρησης, όπου αυτό ήταν εφικτό.
Με την πρόταση ομογενοποίησης που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα στα προγράμματα τον Ιούλιο του 2018, επιδιώχτηκε η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης των προγραμμάτων και των υλοποιούμενων δράσεων με την παροχή αξιόπιστων στοιχείων, χωρικά και χρονικά συγκρίσιμων. Σημείο αναφοράς για την πρόταση
ομογενοποίησης, αποτέλεσε η εξασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστης άθροισης των τιμών των δεικτών και η διαμόρφωση εναρμονισμένων και κατάλληλων μεθοδολογιών
για την ακριβή μέτρηση των δεικτών.
Οι προτάσεις ομογενοποίησης καταρτίστηκαν διακριτά ανά ΕΠ και εστάλησαν στις ΔΑ
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αρχεία xls) με τις προτεινόμενες αλλαγές στους δείκτες.
Στο Κεφάλαιο 14 αποτυπώνεται συγκεντρωτικά η λίστα με τους προτεινόμενους στα
ΕΠ ομογενοποιημένους δείκτες εκροών. Στη συνέχεια καταρτίστηκαν τα ΔΤΔ των ομογενοποιημένων δεικτών από την ΕΥΣΣΑ και αναρτήθηκαν στο ΟΠΣ, προκειμένου να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ΔΑ.
Για τους δείκτες του ΕΚΤ, το 2017 η ΕΥΣΕΚΤ/Μονάδα Γ΄ διαμόρφωσε τους νέους επιχειρησιακούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ΕΚΤ των ΠΕΠ στο πλαίσιο
της Τεχνικής Προσαρμογής τους οποίους απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email
ΕΥΣΕΚΤ 1/8/2017 στις ΔΑ των ΠΕΠ «Οριζόντιες Οδηγίες ΠΕΠ για την Αναθεώρηση») σε
συνέχεια της 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/28-7-2017 Εγκυκλίου για την Αναθεώρηση. Οι νέοι
αυτοί δείκτες ελέγχθηκαν ως προς την ορθότητά τους στις Ετήσιες Εκθέσεις που υποβλήθηκαν το 2018 και εντοπίστηκαν δύο προβλήματα με τους δείκτες ανέργων στην
επενδυτική προτεραιότητα 9i και τον τρόπο μέτρησης του δείκτη 11509 στην 9iii, τα
οποία και διορθώθηκαν. Ειδικότερα με το από 6/7/2018 email προς τις ΔΑ των ΠΕΠ με
θέμα «Αλλαγή δείκτη στην επενδυτική προτεραιότητα 9i στο πλαίσιο της Αναθεώρησης», αντικαταστάθηκαν οι κοινοί δείκτες με τους ειδικούς 10902 (εκροών) και 10903 ή
10904 (αποτελεσμάτων). Αντίστοιχα, με το από 24/9/2018 email προς τις ΔΑ των ΠΕΠ
και ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για αλλαγή του τρόπου στοχοθέτησης
και μέτρησης του δείκτη αποτελεσμάτων με κωδικό 11509. Η ΕΥΣΕΚΤ κατάρτισε τα
ΔΤΔ των εν λόγω δεικτών.
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3.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 20142020

3.1
3.1.1

Μέτρηση δεικτών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής
Μέτρηση δεικτών εκροής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης των δεικτών εκροής των ΕΠ εμπίπτει στην ευθύνη της
Μονάδας Α ή Α1 της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) ή της αντίστοιχης δομής του κάθε
Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση μέρους του ΕΠ, η οποία
ασκείται υπό την εποπτεία της ΔΑ.
Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της πράξης από την ένταξη έως και την
ολοκλήρωσή της, διενεργείται μέσω της αποστολής από το δικαιούχο στη ΔΑ ή τον ΕΦ,
στοιχείων προόδου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία προόδου των δεικτών εκροής. Τα οικονομικά στοιχεία προόδου
εισάγονται από το δικαιούχο στο ΟΠΣ με την υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
(όποτε πραγματοποιείται σχετική δαπάνη) και τα στοιχεία προόδου φυσικού αντικειμένου μέσω της υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών (τουλάχιστον μια
φορά κάθε έτος) τα οποία επιβεβαιώνονται διοικητικά από τη ΔΑ με τα Δελτία Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών (ΔΔΕΕΔΠ) της κάθε πράξης. Στα Δελτία αποτυπώνεται η πρόοδος των τιμών των δεικτών των πράξεων σε εξέλιξη, όπως και των ολοκληρωμένων πράξεων.
Κατά τη διαδικασία υποβολής στοιχείων φυσικής προόδου των πράξεων, και σε ό,τι
αφορά στην επίτευξη των δεικτών εκροών, οι δικαιούχοι των πράξεων ΕΤΠΑ/ΤΣ δε
χρησιμοποιούν ισοδύναμα υλοποίησης, με βάση τα οποία η αποτίμηση της επίτευξης
γίνεται με την αναλογική αναγωγή στις αντίστοιχες δαπάνες της πράξης, πρακτική που
υιοθετήθηκε την περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 20142020, η υποβολή στοιχείων προόδου βασίζεται στην πραγματική τιμή επίτευξης των
δεικτών.
Η παρακολούθηση των δεικτών εκροής με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2, όπου αποτυπώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται και περιγράφονται τα έντυπα που συμπληρώνονται για την
μέτρηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στις πράξεις.
Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ τηρούνται 2 επίπεδα στοιχείων για τις εκροές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
βάση τα εγκεκριμένα ΕΠ:
1. Προγραμματικά στοιχεία στοχοθεσίας δεικτών εκροών (planned outputs), τα
οποία αφορούν τους στόχους που έχουν τεθεί για κάθε δείκτη (στοιχεία SFC2014)
με έτος αναφοράς το 2023. Για την κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης της
επίδοσης των ΕΠ οι δείκτες εκροών που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.)
στοχοθετούνται για το 2018 και το 2023.
2. Στοιχεία επίτευξης δεικτών εκροής (realized outputs), τα οποία αφορούν τις
τιμές επίτευξης των δεικτών με στοιχεία πραγματικής υλοποίησης, συλλέγονται σε επίπεδο πράξης και αθροίζονται σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας/Άξονα Προτεραιότητας/Ταμείου/Κατηγορίας Περιφέρειας και ΕΠ.
Στις Προσκλήσεις που δημοσιεύουν οι ΔΑ/ΕΦ για την υποβολή προτάσεων, αποτυπώνονται, ανάλογα με τη φύση της δράσης ή των δράσεων, οι τιμές-στόχοι των δεικτών
που θα πρέπει να επιτευχθούν. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι σχετικές πληροφορίες
για τη στοχοθέτηση των δεικτών εκροής.
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Τα στοιχεία προόδου και επίτευξης των δεικτών εκροής καταχωρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
με τα ΔΔΕΕΔΠ μετά την έγκριση τους από τη ΔΑ ή τον ΕΦ. Τα Δελτία επαληθεύει η ΔΑ/ο
ΕΦ, με βάση την υλοποίηση και τα στοιχεία των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων Πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης και συντάσσει το Δελτίο
Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δείκτη.
Για τη μέτρηση των δεικτών εκροών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο ΔΔΕΕΔΠ,
συμπληρώνεται η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη έως και το έτος αναφοράς (σωρευτικά). Για τη σωστή μέτρηση των δεικτών εκροής ο δικαιούχος πρέπει να συμβουλευτεί
το σχετικό πεδίο του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη, το οποίο έχει αναρτηθεί στην πρόσκληση και είναι διαθέσιμο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείκτη, στο ΔΙΑΔ του
ΟΠΣ. Οι τιμές επίτευξης των δεικτών που συνδέονται με τις πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς7 αποτυπώνονται στο ΔΔΕΕΔΠ. Με τη φυσική ολοκλήρωση της
πράξης, ο σχετικός δείκτης λαμβάνει την οριστική τιμή επίτευξης.
Η δυνατότητα της μερικής μέτρησης των δεικτών εκροής του ΕΤΠΑ/ΤΣ έγινε δυνατή
με βάση την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/276 της 23ης Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Κανονισμού, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 215/2014 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Το ορόσημο και ο
ποσοτικός στόχος για έναν δείκτη εκροών αναφέρονται στις τιμές που επιτυγχάνονται
από πράξεις, όταν όλες οι ενέργειες που οδηγούν σε εκροές έχουν υλοποιηθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ' ανάγκη γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές, ή στις τιμές που
επιτυγχάνονται από πράξεις που έχουν αρχίσει, αλλά ορισμένες από τις ενέργειες που οδηγούν σε εκροές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ή και στα δύο».
Για τις πράξεις των κρατικών ενισχύσεων τα σχετικά στοιχεία προόδου τηρούνται στο
ΠΣΚΕ και διαβιβάζονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, για κάθε κοινό και
ειδικό δείκτη καταχωρούνται και υποβάλλονται στοιχεία προόδου στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης (σύμφωνα με το αρ. 50 Καν ΕΕ 1303/2013):
1. για τις ενταγμένες πράξεις και
2. για τις πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς (με βάση την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014 με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2018/276 της 23ης Φεβρουαρίου 2018 (άρθρο 1), εφόσον υπάρχει δυνατότητα
αποτύπωσης και διοικητικής επαλήθευσης της μερικής επίτευξης του δείκτη.
Οι τιμές των δεικτών που συνδέονται με τις ενταγμένες πράξεις προκύπτουν από τις
αποφάσεις ένταξης των πράξεων και τα συνδεόμενα με αυτές εγκεκριμένα ΤΔΠ.
Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ αποτυπώνονται οι κοινοί και οι ειδικοί δείκτες εκροών των πράξεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση των τιμών των ολοκληρωμένων πλήρως ή μερικώς πράξεων και αυτών των ενταγμένων πράξεων για τις
ανάγκες αποστολής στις ΔΑ των απαιτούμενων στοιχείων για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.
3.1.2

Μέτρηση δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

3.1.2.1 Παρακολούθηση των τιμών προόδου
Η απαίτηση της γενικής αιρεσιμότητας για προσδιορισμό των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για κάθε δείκτη (‘’…It precises which
body is responsible for collecting statistical data for each indicator’’) αντιμετωπίζεται με
τον καθορισμό της «Πηγής» ανά δείκτη αποτελέσματος στους πίνακες 3 και 4 των εγκεκριμένων ΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε φορέα (όπως web-links,
7 Για τον ορισμό των πλήρως ή μερικώς υλοποιηθέντων πράξεων βλ. Κεφάλαιο 2.1, σημείο Β και Κεφάλαιο 3.2.3.4.

37

στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων του φορέα κλπ) περιλαμβάνονται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος στα ΕΤΠΑ/ΤΣ γίνεται με βάση:
1. τα στοιχεία που αντλεί η ΔΑ από τον φορέα που έχει οριστεί ως Πηγή (‘source’) για
κάθε δείκτη. Αναλυτικότερα:
-

Για κάθε δείκτη που επιλέγεται αρχικά, η ΔΑ ακολουθεί υποχρεωτικά τη διαδικασία στατιστικής επικύρωσης των δεικτών αποτελέσματος σε συνεργασία με
την ΕΑΣ (βλ. Κεφάλαιο 7.1).

-

Η μέτρηση των τιμών προόδου (στη συχνότητα που έχει ορισθεί για κάθε δείκτη) γίνεται με ευθύνη της ΔΑ (Μονάδα Α) με στοιχεία που συλλέγει απευθείας
από την ‘πηγή’. Η απαίτηση της γενικής αιρεσιμότητας για προσδιορισμό των
διαθέσιμων πόρων (‘’…It indicates what are the available resources for the
responsible body to carry out its tasks’’) αντιμετωπίζεται κυρίως στο πλαίσιο
του προτεινόμενου μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης (βλ. Κεφάλαιο 7.1),
όπου σε περιπτώσεις εκτός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με την συνεργασία της ΕΑΣ με φορείς
που παρέχουν διοικητικά δεδομένα.

2. τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης που παρέχονται από το δικαιούχο (π.χ. μεγάλα
έργα ή πράξεις που στο φυσικό τους αντικείμενο προσδιορίζεται με σαφήνεια το
αποτέλεσμα της πράξης). Η μέτρηση της προόδου επίτευξης γίνεται μέσω του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δείκτη Πράξης, το οποίο επαληθεύεται από τη ΔΑ/ΕΦ με
το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης. Για τους δείκτες
αποτελέσματος οι οποίοι στοχοθετούνται στο επίπεδο της πράξης, συμπληρώνεται
η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Δελτίο Ταυτότητας
Δείκτη.
Οι τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ/ΤΣ καταχωρούνται στην SFC2014
από τις ΔΑ στο πλαίσιο της υποβολής των Ετησίων Εκθέσεων των ΕΠ. Τα στοιχεία είναι
διαθέσιμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ σε συνέχεια της διαδικασίας υποβολής των Ετησίων Εκθέσεων στην SFC2014 στο πλαίσιο της διασύνδεσης των δύο συστημάτων.
3.1.2.2 Συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση της συνεισφοράς πράξεων στην
επίτευξη των ειδικών στόχων-δεικτών αποτελέσματος
Η εφαρμογή της προσέγγισης «προσανατολισμός στα αποτελέσματα» (result orientation) στο επίπεδο των πράξεων είναι βασικό στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης. Για την ανταπόκριση στις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και ειδικότερα:


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



του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (άρθρο 125):
3. Όσον αφορά την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή: α) συντάσσει
και, μετά την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια
επιλογής που:
i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας.
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καθώς και του Κανονισμού ΕΕ 480/2014, αναφορικά με τις πληροφορίες που απαιτείται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε επίπεδο πράξης (άρθρο 24 και Παράρτημα ΙΙΙ) και ειδικότερα:

‘’…35. Name and unique identifier for each of the common and programme specific
result indicators relevant for the operation, or where required by the Fund-specific
rules, name and unique identifier for each common result indicator, broken down by
gender where applicable 36. Measurement unit for each result indicator
37. Baseline value for each result indicator provided [Not applicable to the ESF ]
38. Target value for the result indicator provided, where applicable broken down by
gender
[Not applicable to the ERDF and the Cohesion Fund]
39. Measurement unit for each result target and baseline value
40. Achievement level of each result indicator provided for each calendar year,
where applicable broken down by gender [Not applicable to the ERDF and the Cohesion Fund]’’
Για την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων, στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου
εισήχθησαν οι εξής προβλέψεις:
Κάθε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους περιλαμβάνει ρητή αναφορά στους ειδικούς στόχους και υποχρεωτικά τους σχετικούς δείκτες αποτελέσματος
-, χωρίς την τιμή στόχου αν η στόχευση του δείκτη προκύπτει από την πηγή ή με τιμή
στόχο αν η στόχευση του δείκτη προκύπτει από την υλοποίηση της πράξης.
Επίσης, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για την επιλογή των προς ένταξη πράξεων, εξετάζεται από τη ΔΑ η εκπλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων:
-

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

-

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

Τέλος, κάθε Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνει πεδία με σχετική αναφορά στους ειδικούς στόχους και στους δείκτες αποτελέσματος. Παράλληλα, στην απόφαση ένταξης
της πράξης παρατίθενται οι δείκτες εκροών που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση
της πράξης. Για τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής η σχετική
αναφορά περιλαμβάνεται, όπως στο επίπεδο της πρόσκλησης, δηλαδή είτε με την τιμή
βάσης του εγκεκριμένου ΕΠ χωρίς την τιμή στόχου, όταν η στόχευση του δείκτη αποτελέσματος προκύπτει από την πηγή είτε με την τιμή βάσης του εγκεκριμένου ΕΠ και με
τιμή στόχο, στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την υλοποίηση της πράξης.

3.2
3.2.1

Μέτρηση δεικτών του ΕΚΤ
Μέτρηση κοινών δεικτών για φορείς

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των εν λόγω δεικτών (βλ. έγγραφο «Αnnex D-Practical guidance on data collection and validation», May
2016, ενότητες 4.2, 5.8) και τα όσα αναφέρονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης
Δεικτών ΕΣΠΑ (Κεφάλαιο 2.1 και Κεφάλαιο 3.2.3), ισχύουν τα εξής:
Ένα «έργο» (project) είναι η μικρότερη μονάδα οργάνωσης των παρεμβάσεων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφορά δηλ. μία παρέμβαση ή μία ομάδα παρεμβάσεων
που υλοποιούνται από έναν οικονομικό φορέα εντός του πλαισίου της πράξης. Στις πε39

ρισσότερες περιπτώσεις, μία πράξη (operation) περιλαμβάνει ένα έργο (project) και οι
δύο όροι ταυτίζονται νοηματικά, αλλά δύναται να υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες μία πράξη μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά έργα που υλοποιούνται από έναν
ή περισσότερους οικονομικούς φορείς8.
Ο ορισμός του «έργου» ως Πράξη ή Υποέργο είναι σ τη διακριτική ευχέρεια της ΔΑ κατά
την έκδοση της πρόσκλησης και την ένταξη των πράξεων και θα πρέπει να αποτυπώνει
τη λογική παρέμβασης της δράσης/του ΕΠ, συνεκτιμώντας το σχετικό διαχειριστικό
φόρτο. Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ αποτυπώνεται η σχετική πρόβλεψη.
Ως «φορείς» (entities) νοούνται οργανισμοί που είτε υλοποιούν -πλήρως ή μερικώςέργα είτε ωφελούνται/υποστηρίζονται από έργα. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά τον
ίδιο τρόπο όπως και οι δείκτες συμμετεχόντων, οι φορείς θα πρέπει να μετρώνται όταν
ωφελούνται άμεσα από την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ. Οι φορείς περιλαμβάνουν εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους κ.α. Μόνο ο κοινός δείκτης CO23 μετρά αριθμό
φορέων που ενισχύονται (δηλ. οι ΜΜΕ είναι οι υποστηριζόμενοι φορείς που μετρά ο
δείκτης). Οι άλλοι 3 δείκτες CO20- CO22 μετρούν αριθμό έργων (projects).
Οι δείκτες μετρώνται πάντοτε σε επίπεδο πράξης και όλα τα απαραίτητα δεδομένα για
τους «φορείς» και το «έργο» περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
Όταν οι Προσκλήσεις αφορούν δράσεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο των οποίων φορείς (entities)
είτε υλοποιούν έργα (projects) είτε υποστηρίζονται/ωφελούνται άμεσα από έργα, εξετάζεται εάν αυτές οι δράσεις συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους κοινούς
δείκτες εκροών ΕΚΤ για φορείς (CO20- CO23), απαντώντας στα αντίστοιχα ερωτήματα
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. Οι συναφείς με τις προκηρυσσόμενες δράσεις κοινοί
δείκτες φορέων ΕΚΤ στοχοθετούνται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το αν είναι
επιχειρησιακοί ή πρόσθετοι.
Τα Τεχνικά Δελτία των ενταγμένων πράξεων περιλαμβάνουν επίσης τους σχετικούς
δείκτες στοχοθετημένους και οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις επιτευχθείσες τιμές τους
στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης.
Οι δείκτες CO20-CO22 λαμβάνουν τιμή επίτευξης για κάθε έργο που αρχίζει να υλοποιείται και ο δείκτης CO23 για κάθε ΜΜΕ που υποστηρίζεται όταν ξεκινά να υλοποιείται η
αντίστοιχη πράξη (κατά την ίδια λογική που οι δείκτες εκροών συμμετεχόντων μετρούν
τους συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην πράξη).
Όλοι οι δείκτες φορέων μετρούν ό,τι ισχύει βάσει του ορισμού τους κατά την έναρξη
υλοποίησης των έργων (ό,τι δηλ. ισχύει και στους κοινούς δείκτες εκροών συμμετεχόντων, στους οποίους οι τιμές των δεικτών αποτυπώνουν ό,τι ισχύει κατά την είσοδο
των συμμετεχόντων στην πράξη). Οι φορείς θα πρέπει να μετρώνται στους κοινούς δείκτες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμετέχοντες στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων, δηλαδή ο κάθε φορέας θα πρέπει να μετράται μία φορά ανά πράξη (στο
δείκτη CO23 η κάθε ΜΜΕ μετράται μία φορά σε επίπεδο πράξης). Αντίστοιχα το
κάθε έργο που μετράται στους δείκτες CO20-CO22 πρέπει να μετράται μία φορά
ανά πράξη, αλλά μπορεί να μετράται σε περισσότερους από έναν δείκτες (π.χ. ένα έργο
μπορεί να μετράται και στον CO21 και στον CO22 εάν συμβάλλει και στους δύο δείκτες
στο επίπεδο της ίδιας πράξης). Σημειώνεται ότι η μέτρηση των δεικτών φορέων δεν
αποκλείει τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων για την πράξη.
Αναλυτικότερα:


CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κυβερνητικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις»

8 Bλ. Κανονισμό 1303/2013, άρθρο 2(9): «πράξη: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων
ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων».
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Η τιμή του δείκτη CO20 αφορά το τι ισχύει κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου. Εάν
π.χ. κατά την έναρξη της πράξης/έργου μία ΜΚΟ συμμετείχε στην υλοποίηση ενός έργου, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αποφασίζεται να αποκλειστεί η ΜΚΟ αυτή από την «ομάδα» υλοποίησης, εφόσον η ΜΚΟ είχε εμπλακεί «μερικώς» σ τη διαδικασία υλοποίησης, το έργο δύναται να μετρηθεί στο δείκτη CO20 και δε χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στις τιμές του δείκτη. Κάθε έργο μπορεί να μετρηθεί μόνο μία φορά στο
δείκτη σε επίπεδο πράξης, δηλαδή αν 1 έργο υλοποιείται από διαφορετικές ΜΚΟ ή κοινωνικούς εταίρους θα μετρηθεί μόνο μία φορά. Εάν μία ΜΚΟ ή κοινωνικός εταίρος εμπλέκεται (τουλάχιστον μερικώς) στην υλοποίηση π.χ. 2 έργων στην ίδια πράξη, τότε o
δείκτης CO20 θα λάβει τιμή 2 στην εν λόγω πράξη. Ο CO20 είναι η μόνη περίπτωση κοινού δείκτη φορέων που αναφέρεται σε «δικαιούχους» κατά την έννοια του Κανονισμού
(ΕΕ) 1303/2013, όπως αποτυπώνεται στο ΣΔΕ.
Παράδειγμα: Στις πράξεις των ΠΕΠ που αφορούν παροχή βασικών αγαθών (συσσίτια,
κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία), έχουμε 1 πράξη με τόσα υποέργα όσα
και οι υποστηριζόμενες δομές. Στις περιπτώσεις που π.χ. το 1 υποέργο της πράξης είναι
το φαρμακείο και το δεύτερο υποέργο της ίδιας πράξης είναι το παντοπωλείο, τότε
CO20 = 2 (τιμή δείκτη στην πράξη), όπου 2 είναι ο αριθμός των υποέργων (και στην περίπτωση αυτή τυγχάνει επίσης και ο δείκτης 05502 = 2, γιατί σε αυτόν μετράται ο αριθμός των δομών).
Ωστόσο, στην περίπτωση του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, δύναται να είναι διαφορετική η προσέγγιση για τη μέτρηση του επιχειρησιακού δείκτη CO20 (που αποτελεί και δείκτη πλαισίου επίδοσης), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.7, και πιο συγκεκριμένα στον ειδικό
στόχο ii: Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και
τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας. Δεδομένης της φύσης των πράξεων, το «έργο» ορίζεται ως «πράξη» και όχι «υποέργο»,
καθώς η επιλεγμένη κατά περίπτωση μεθοδολογία υλοποίησης συντελεί σε διαφορετικές επιλογές αναφορικά με το πλήθος των υποέργων. Η διαφοροποίηση αυτή δεν επιδρά στην ουσία της πράξης και της μέτρησης.


CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση»

Αφορά τα στοχευμένα έργα για την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της προόδου
των γυναικών στην απασχόληση, «και κατ’ αυτόν τον τρόπο την καταπολέμηση της εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό, τη μείωση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην
αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προαγωγή της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για όλους καθώς και την ίση κατανομή
των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.»
Παράδειγμα: Στις πράξεις των ΠΕΠ που αφορούν τις γυναίκες-θύματα βίας (ενίσχυση
δομών συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων), και έχουμε 1 πράξη = 1 υποέργο = 1
δομή, ο δείκτης CO21 λαμβάνει τιμή 1 (1 υποέργο). Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που στο
ίδιο υποέργο της πράξης υλοποιούνται 2 δομές (1 ξενώνας και 1 ΣΚ), δηλ 1 πράξη = 1
υποέργο= 2 δομές (δηλ. ο δείκτης 05502 = 2 δομές), πάλι ο δείκτης CO21 θα πρέπει να
έχει τιμή 1 (1 υποέργο).
Ωστόσο, στις πράξεις της Εναρμόνισης (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και ΠΕΠ), ο δείκτης CO21 = 1 για
κάθε ενταγμένη πράξη, καθώς η μεθοδολογία υλοποίησης κατά περιόδους έχει διαφοροποιήσει το πλήθος των υποέργων για διαχειριστικούς λόγους.


CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο»

Ο δείκτης μετράει τον αριθμό των έργων που αφορούν/στοχεύουν σε δημόσιες διοικήσεις ή υπηρεσίες, ώστε να αποτιμηθεί η στήριξη του ΕΚΤ για την ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Κάθε έργο μπορεί να

41

μετρηθεί μόνο μία φορά στο δείκτη CO22 σε επίπεδο πράξης, δηλαδή αν 1 έργο ωφελεί
άμεσα π.χ. 2 δημόσιες υπηρεσίες θα μετρηθεί μόνο μία φορά στο δείκτη. Ωστόσο, εάν
μία δημόσια διοίκηση ή δημόσια υπηρεσία υποστηρίζεται από π.χ. 2 έργα στην ίδια
πράξη, τότε ο δείκτης CO22 θα λάβει τιμή 2 στην εν λόγω πράξη. Παράδειγμα στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να αποτελούν πράξεις συστημικών παρεμβάσεων, όπου στο
πλαίσιο μιας πράξης περιλαμβάνονται διακριτά υποέργα με τη μορφή αυτοτελών δράσεων εγκεκριμένων σχεδίων.


CO23 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)»

Ο δείκτης αφορά μόνο τις ΜΜΕ επιχειρήσεις που ενισχύονται άμεσα από την στήριξη
του ΕΚΤ στο πλαίσιο συγκεκριμένης παρέμβασης. Η άμεση ενίσχυση αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η στήριξη του ΕΚΤ στοχεύει τις ίδιες τις ΜΜΕ σύμφωνα με τον ειδικό
στόχο της πράξης και για τις οποίες έχει δεσμευθεί συγκεκριμένο ποσό δαπάνης.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις, για να θεωρείται πως ενισχύονται άμεσα από την στήριξη του
ΕΚΤ και να μετρώνται στο δείκτη CO23, δεν είναι υποχρεωτικό να λαμβάνουν οι ίδιες τη
χρηματοδοτική ενίσχυση. Εάν οι πόροι του ΕΚΤ χρηματοδοτούν την κατάρτιση των εργαζομένων σε μία ΜΜΕ επιχείρηση και η χρηματοδότηση δίνεται σε πάροχο/φορέα κατάρτισης, η MME επιχείρηση που ωφελείται από την κατάρτιση των εργαζομένων της
μετράται στο δείκτη CO23, ενώ η εταιρεία/ανάδοχος που παρέχει την κατάρτιση όχι.
Το γεγονός ότι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ συμμετέχουν σε μία πράξη του ΕΚΤ δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι η ΜΜΕ στην οποία εργάζονται θα πρέπει να μετρηθεί στο δείκτη
CO23, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί στόχοι της πράξης:
-

Εάν η πράξη αφορά κατάρτιση που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων (ανεξάρτητα από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται),
τότε οι εργαζόμενοι θεωρούνται ότι ενισχύονται άμεσα από το ΕΚΤ και όχι οι
επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές
τους λόγω της κατάρτισης θεωρούνται ως έμμεσο όφελος για τις ΜΜΕ στις οποίες
εργάζονται και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συλλέγονται τα microdata
που αφορούν τους συμμετέχοντες εργαζόμενους που καταρτίζονται και να
μετρηθούν οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων και όχι ο CO23.

-

Σε περιπτώσεις που ο ειδικός στόχος της πράξης απευθύνεται στις ίδιες τις ΜΜΕ,
ενισχύοντας π.χ. τους εργαζομένους τους μέσω της κατάρτισης σε νέα συστήματα
πληροφορικής με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων,
οι εν λόγω ΜΜΕ θεωρούνται ότι ενισχύονται άμεσα από το ΕΚΤ και πρέπει να μετρηθούν στο δείκτη CO23, ενώ επίσης οι εργαζόμενοι που καταρτίζονται θα πρέπει
να μετρηθούν στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων μέσω της συλλογής των
microdata.

Όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ή
των φορέων αμέσως πριν την έναρξη υλοποίησης της πράξης. Συνεπώς ο δείκτης CO23
αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ, δηλ. ΜΜΕ που έχουν ιδρυθεί πριν την έναρξη της ενίσχυσης από το ΕΚΤ. Σε πράξεις που το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί την ίδρυση επιχειρήσεων, δεν μετράται ο δείκτης CO23, αλλά σχεδιάζονται ειδικοί δείκτες.
Κατανομή δεικτών CO20-CO22 ανά Κατηγορία Περιφέρειας
Για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών του ΕΚΤ CO20-CO22 ανά κατηγορία περιφέρειας στα Τομεακά ΕΠ, ισχύουν οι παρακάτω οδηγίες που εστάλησαν στην ΕΑΣ από την ΕΕ
(Γεν. Δ/νση Απασχόλησης, Μονάδα Αξιολόγησης και Αποτίμησης επιπτώσεων) στις
3/11/2017, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής επικοινωνίας:
Τρία είναι τα κριτήρια/αρχές που πρέπει να πληρούνται για την αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου μέσω των τιμών των δεικτών:
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1. Οι δαπάνες στο επίπεδο της κατηγορίας περιφερειών να αντιστοιχούν στην επίτευξη των τιμών δεικτών στο ίδιο επίπεδο
2. Οι τιμές επίτευξης των δεικτών να κατηγοριοποιούνται ανά κατηγορία περιφερειών
3. Τα έργα (projects) είναι διακριτές μονάδες και συνεπώς η χρήση δεκαδικών για τη
μέτρηση του αριθμού τους είναι μη κατανοητή/ασαφής. Για παράδειγμα η τιμή 0,27
σε επίπεδο κατηγορίας περιφερειών όταν 1 έργο υλοποιείται σε όλη τη χώρα/ΕΠ
είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.
Με βάση το σχέδιο του εγγράφου «Εligibility of operations depending on location”
(EGESIF, DG Regional and Urban Policy, 10/2/2015), ενότητα 6.4, που υποδείχθηκε από
την ΕΕ ισχύουν τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το γενικό κανόνα του άρθρου 70(1) του Καν.1303/2013, όλες οι δαπάνες
της πράξης αποδίδονται στην κατηγορία περιφερειών όπου η πράξη υλοποιείται (π.χ.
περιφέρεια Α). Σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείμενο, αυτό συνεπάγεται ότι τα δεδομένα
μετρώνται στον/στους δείκτες που αφορούν την περιοχή του προγράμματος όπου η
πράξη υλοποιείται (περιφέρεια Α).
Εάν όμως η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 (α) του Καν.
ΕΚΤ 1304/2013 για την επιλεξιμότητα των δαπανών («το ΕΚΤ δύναται να παράσχει
στήριξη για δαπάνες που αφορούν πράξεις που εκτελούνται εκτός της γεωγραφικής
περιοχής του προγράμματος, αλλά εντός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη
είναι προς όφελος της γεωγραφικής περιοχής όπου υλοποιείται το πρόγραμμα»), η αναφορά των δεδομένων (τιμές δεικτών) πρέπει να αντιστοιχεί στις ex ante εκτιμήσεις
δαπανών που έχουν προσδιοριστεί (pro rata established ex ante). Εκτός εάν αυτό δεν
είναι εφικτό (στις περιπτώσεις που η τιμή του δείκτη δεν μπορεί να διαιρεθεί),
οπότε η ίδια τιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία Περιφερειών. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πράξεων ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας
φορέων στις οποίες η ενίσχυση μπορεί να είναι προς όφελος διαφόρων γεωγραφικών
περιοχών του προγράμματος και η ΔΑ εφαρμόζει τη διάταξη του άρθρ.13.2 του Καν.
ΕΚΤ, οι δαπάνες των πράξεων κατηγοριοποιούνται στις επιμέρους κατηγορίες περιφερειών στη βάση των ex ante εκτιμήσεων που έχουν προσδιοριστεί από τη ΔΑ (pro rata
established ex ante). Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται και στους δείκτες (στοχοθέτηση
και τιμές επίτευξης).
3.2.2

Ειδικοί δείκτες ΕΚΤ στα ΕΠ

Στα ΕΠ έχουν στοχοθετηθεί είτε κοινοί είτε ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. ΕΚΤ. Οι ειδικοί δείκτες αποτυπώνουν τις εκροές και
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τους
Ειδικούς Στόχους στους οποίους συμβάλλουν, εφόσον οι κοινοί δείκτες δεν είναι κατάλληλοι ή επειδή οι ειδικοί δείκτες επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη παρακολούθηση από ό,τι
οι κοινοί δείκτες.
Οι κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους κοινούς δείκτες, ισχύουν και για τους
ειδικούς δείκτες προγραμμάτων. Αντίστοιχα οι πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη
στο σύστημα παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.
480/2014, αφορούν και στους ειδικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στα ΕΠ. Συνεπώς
οι ειδικοί δείκτες δεν αντικαθιστούν τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ, αλλά προστίθενται σε
αυτούς, καθώς η παρακολούθηση/μέτρηση των κοινών δεικτών είναι υποχρεωτική σε
όλα τα ΕΠ.
Οι ειδικοί δείκτες μπορεί να είναι δείκτες που μετρούν άτομα/ωφελούμενους ή φορείς/δομές/συστήματα/διαδικασίες κλπ. Σημασία για το ΕΚΤ έχουν οι εξής περιπτώσεις:
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 Ειδικοί δείκτες άμεσα συμμετεχόντων: Στις περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες
αφορούν σε άμεσα συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών ΕΚΤ, δηλ.
μετρούν συνδυασμό μεταβλητών (microdata) δύο ή περισσότερων κοινών δεικτών,
ισχύουν οι ορισμοί και ο τρόπος και η συχνότητα μέτρησης των αντίστοιχων κοινών δεικτών: Για παράδειγμα, ο ειδικός δείκτης εκροών «Συμμετέχοντες
25-29 ετών» στην ΠΑΝ μετράται από συνδυασμό δεδομένων /μεταβλητών που
προέρχονται από τα microdata των αντίστοιχων κοινών δεικτών (άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, ηλικία). Αντίστοιχα ο ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων
«Εργαζόμενες που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» μετράται από συνδυασμό δεδομένων /μεταβλητών που προέρχονται
από τα microdata των αντίστοιχων κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων (εργαζόμενοι, φύλο, ).
 Ειδικοί δείκτες φορέων: Στις περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες αφορούν σε
φορείς/έργα κατά την έννοια των κοινών δεικτών εκροών για φορείς, ισχύουν οι ορισμοί, η συχνότητα και ο τρόπος μέτρησης των αντίστοιχων κοινών δεικτών. O ορισμός του έργου ή της ΜΜΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνος με
τον ορισμό των αντίστοιχων κοινών δεικτών. Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ
για φορείς δεν υπάρχουν, συνεπώς τα ΕΠ έχουν στοχοθετήσει στις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες μόνο ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων (π.χ. δείκτες του
ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»).
 Άλλοι ειδικοί δείκτες: Σε περιπτώσεις που οι ειδικοί δείκτες δεν σχετίζονται με
την έννοια/ορισμό των κοινών δεικτών ΕΚΤ, σύμφωνα με τον ορισμό και τρόπο
μέτρησης που αποτυπώνεται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, δεν μπορεί να γίνει
έλεγχος συνάφειας/συσχέτισης με κοινό δείκτη (π.χ. δείκτες που μετρούν έμμεσα
ωφελούμενους από συστημικές δράσεις, όπως π.χ. ο δείκτης «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών).
3.2.3

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

3.2.3.1 Βασικές αρχές για τη συλλογή μικροδεδομένων(microdata)
Άμεση ωφέλεια: Τα δεδομένα των δεικτών για μεμονωμένους συμμετέχοντες και φορείς αφορούν σε άτομα και φορείς που ωφελούνται άμεσα από τις πράξεις ΕΚΤ.
Σε ό,τι αφορά πράξεις που ενισχύουν τη θεσμική/διοικητική ικανότητα δημόσιων
φορέων (capacity building operations), θα πρέπει να εξετάζονται οι στόχοι της πράξης, αν α) αφορούν την ενίσχυση ατόμων (αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων) ή β)
την ενίσχυση φορέων (εισαγωγή ή βελτίωση διαδικασιών, ενίσχυση οργανωτικών ή
διαρθρωτικών αλλαγών, επένδυση σε ανθρώπινους πόρους). Στην πρώτη περίπτωση οι
ωφελούμενοι αποτελούν συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών (απαίτηση συλλογής microdata), ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι ωφελούμενοι συνήθως αποτελούν χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρούνται έμμεσα και όχι άμεσα συμμετέχοντες και δεν απαιτείται η συλλογή microdata/δεν μετρώνται στους κοινούς δείκτες
συμμετεχόντων. Ως χρήστες υπηρεσιών δύναται να μετρηθούν μέσω αντίστοιχων ειδικών δεικτών, για τους οποίους θα προσδιοριστεί ο ορισμός και ο τρόπος μέτρησης (βλ.
παραδείγματα από Ενότητες 4.1.1 και 4.1.2, από το έγγραφο «Annex D -Practical Guidance on data collection and validation, May 2016»).
Παράδειγμα 1: Μία πράξη στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων/κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες για την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούνται συμμετέχοντες (απαιτείται για αυτούς συλλογή
«microdata»). Οι αποδέκτες των υπηρεσιών/ωφελούμενα άτομα ευπαθών κοινωνικά
ομάδων θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι της πράξης και δεν απαιτείται για αυτούς
συλλογή «microdata». Δύναται να μετρηθούν μέσω ειδικών δεικτών (π.χ. αριθμός χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών).
Παράδειγμα 2: Μία πράξη χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση των ΚΠΑ με σκοπό τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ούτε τα στελέχη των ΚΠΑ, ούτε οι άνεργοι/αναζητούντες εργασία που λαμβάνουν τις
υπηρεσίες των ΚΠΑ θεωρούνται συμμετέχοντες. Συνεπώς η εν λόγω πράξη δεν απαιτεί
συλλογή «microdata”. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών/ωφελούμενα άτομα θεωρούνται
έμμεσα ωφελούμενοι της πράξης και δύναται να μετρηθούν μέσω ειδικών δεικτών (π.χ.
αριθμός χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών).
Παράδειγμα 3: Μία πράξη χρηματοδοτεί τους μισθούς των κοινωνικών λειτουργών
που εργάζονται σε υπηρεσίες (Κέντρα Κοινότητας π.χ.) οι οποίες απευθύνονται σε μειονεκτούντα άτομα
Ισχύει ό,τι και στο παράδειγμα 2.
Χρονικά διαστήματα συλλογής δεδομένων: Τα δεδομένα των κοινών δεικτών εκροών συμμετεχόντων δεν αφορούν εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων αλλά μεταβλητές/χαρακτηριστικά για την κατάσταση των συμμετεχόντων αμέσως πριν την είσοδό
τους σε μία πράξη που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται (π.χ. στις δράσεις επιδότησης απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας που απευθύνονται σε ανέργους, οι δείκτες CO01 ή/και
CO02 λαμβάνουν τιμές για όλους τους ωφελούμενους ανέργους συμμετέχοντες, ενώ ο
δείκτης CO05 έχει τιμή 0). Στις περιπτώσεις που δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε προγενέστερο στάδιο, π.χ. κατά τη διαδικασία των αιτήσεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν/επαληθευτούν όταν ξεκινά η υλοποίηση της πράξης.
Αντίστοιχα, τα δεδομένα των κοινών δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων
αφορούν σε μεταβλητές που αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων, αμέσως μετά την έξοδό τους από την πράξη ή έως και 4 εβδομάδες μετά την ημερομηνία
εξόδου από αυτήν. Το αποτέλεσμα που αφορά αλλαγή κατάστασης σε διάστημα μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων μετά την έξοδο του ατόμου από την πράξη, δεν μετράται
στους κοινούς δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων. Η έξοδος του ατόμου από την πράξη
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την ολοκλήρωση αυτής. Όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες
μετρώνται, και όσοι εξέρχονται από την πράξη χωρίς να ολοκληρώσουν όλες τις παρεμβάσεις αυτής (π.χ. σε μία πράξη που περιλαμβάνει α) κατάρτιση και β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, μετρώνται στους δείκτες αποτελεσμάτων και όσοι καταρτισθέντες
ενδεχομένως δεν προχωρήσουν στην πρακτική άσκηση και εγκαταλείψουν την πράξη
στη φάση της κατάρτισης) (υπάρχει διαφοροποίηση στους δείκτες του παραρτήματος
ΙΙ του Καν. ΕΚΤ για την ΠΑΝ σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση πράξεων ή παρεμβάσεων).
Για τα δεδομένα των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, (βλ. Κεφάλαιο 3.2.3.7).
3.2.3.2 Βασικές αρχές για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από διοικητικές
πηγές
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των μεθοδολογικών εγγράφων της ΕΕ, η συλλογή δεδομένων από διοικητικές πηγές μειώνει το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η συλλογή
τους από τους ίδιους τους ωφελούμενους. Για τη χρήση των διοικητικών πηγών πρέπει
προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται στις διοικητικές πηγές:
-
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Αντιστοιχούν στους ορισμούς των δεικτών όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί
από τα μεθοδολογικά έγγραφα του ΕΚΤ

-

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

Συνεπώς στις περιπτώσεις που είτε υπάρχουν διαθέσιμα διοικητικά δεδομένα τα οποία
όμως δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες για τη μέτρηση των δεικτών μεταβλητές, είτε δεν αντιστοιχούν ακριβώς στους ορισμούς των δεικτών, απαιτείται η συλλογή
των δεδομένων απευθείας από τους συμμετέχοντες.
Για παράδειγμα, η χρήση διοικητικών πηγών για δεδομένα που αφορούν σε ανέργους ή
εργαζομένους πρέπει να εξασφαλίζει ότι: τα δεδομένα για τους ανέργους περιλαμβάνουν όλους όσους αναζητούν εργασία σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, και ότι δεν
περιλαμβάνονται οι φοιτητές, ενώ τα δεδομένα για τους εργαζομένους ότι περιλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους.
Θα μπορούσε επίσης να γίνει συνδυαστική χρήση και αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές διοικητικές πηγές (π.χ. μέσω ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) ώστε τα δεδομένα να αντιστοιχούν σε ό,τι απαιτείται για τη μέτρηση των δεικτών βάσει του ορισμού τους.
Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν αποφασιστεί η χρήση διοικητικών
πηγών για τη συμπλήρωση δεδομένων δεικτών, είναι τα εξής:
-

Καλύπτονται όλοι οι συμμετέχοντες/ωφελούμενοι ; Αν όχι, πώς θα συλλέγονται
τα δεδομένα για όσους δεν καλύπτονται ; Πώς θα γίνεται η επεξεργασία όλων
των δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση των αντίστοιχων δεικτών;

-

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

-

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

-

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

-

Έχουν οι διοικητικές πηγές συνεχώς επικαιροποιημένα δεδομένα;

Η ισχύουσα διαδικασία συλλογής μικροδεδομένων (microdata) για τη μέτρηση των δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ, είναι η συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου από τους συμμετέχοντες των αντίστοιχων πράξεων σε όλα τα ΕΠ/ΕΚΤ. Παράλληλα γίνονται ενέργειες από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΕΚΤ-ΕΥ ΟΠΣ) για τη σταδιακή διερεύνηση της δυνατότητας
αξιοποίησης Διοικητικών Πηγών για τη συγκέντρωση δεδομένων δεικτών. Με βάση τις
ήδη εφαρμοζόμενες διαδικασίες για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων:


Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα συμμετεχόντων που είναι άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, καθώς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ δεν αποτελούν το σύνολο των
αναζητούντων εργασία σύμφωνα με τον ορισμό του «ανέργου» που έχει προσδιοριστεί από την ΕΕ (ILO definition), όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό
των τιμών των σχετικών δεικτών (CO01, CΟ02, CR01) συλλέγονται από τους συμμετέχοντες μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν, ώστε να
περιλαμβάνουν όλους τους αναζητούντες εργασία, εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ9. Υπάρχουν δηλ. συγκεκριμένες ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια/απογραφικά δελτία συμμετεχόντων για τους αναζητούντες εργασία (εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι

9 Ηλεκτρονική αλληλογραφία ΕΥΣΕΚΤ 15.6.2016 με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής
46

κάθε «άτομο που δεν εργάζεται, αναζητά και είναι διαθέσιμο για εργασία» θεωρείται και μετράται ως άνεργος στους αντίστοιχους δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ.


Έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η συνεργασία της EAΣ (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥ ΟΠΣ) με τον
ΟΑΕΔ για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των δεδομένων που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (εγγεγραμμένοι άνεργοι με κάρτα ανεργίας) στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ που λόγω επιλεξιμότητας των ωφελουμένων, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
κατά την είσοδό τους στις πράξεις. Σε κάθε περίπτωση για κάθε συμμετέχοντα πράξης ΕΚΤ/ΠΑΝ εξασφαλίζεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ η μοναδικότητα του ατόμου μέσω χρήσης μοναδικού κωδικού που αντιστοιχεί σε συνδυασμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.



Για τις ανάγκες μέτρησης των μακροπρόθεσμων δεικτών EKT/ΠΑΝ CR06, CR08,
CR09 στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ το 2019, και μετά από συνεργασία
της ΕΥΣΕΚΤ και της ΕΥ ΟΠΣ με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξασφαλίστηκε η μέτρηση
των εν λόγω δεικτών, καθώς και των δεικτών ΠΑΝ CR11 και CR12, από διοικητικές
πηγές, με τη διαβίβαση των απαιτούμενων δεδομένων στην ΕΥ ΟΠΣ από: το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Εργάνη, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ και θα συνεχιστεί και για τα επόμενα έτη έως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.



Για τις ανάγκες μέτρησης των τιμών των δεικτών CO05 και CR04, όλα τα απαιτούμενα δεδομένα συλλέγονται από τους συμμετέχοντες μέσω των ερωτηματολογίων
που καλούνται να συμπληρώσουν και όχι από τις παραπάνω διοικητικές πηγές.



Συνεπώς, με την εξαίρεση των παραπάνω δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, όλοι οι δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων μετρώνται μέσω της συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου από τους συμμετέχοντες.
3.2.3.3 Συλλογή δεδομένων δεικτών στις εμπροσθοβαρείς πράξεις του ΕΚΤ
από τη ΔΑ ΕΠ ΑΝΑΔ

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση», υλοποίησε τις απαιτούμενες ενέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς των εμπροσθοβαρών δράσεων (ΕΥΕ-ΕΚΤ, Υπουργείο Εσωτερικών, ΙΝΣΕΤΕ, ΟΑΕΔ), αλλά και τις κεντρικές και συντονιστικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ που εμπλέκονται
στον σχεδιασμό συστημάτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥ
ΟΠΣ), προκειμένου να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των απαιτούμενων διαδικασιών
και στην ανάπτυξη των εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων δεικτών. Συγκεκριμένα η ΔΑ πραγματοποίησε συναντήσεις με τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους
φορείς των εμπροσθοβαρών δράσεων και τους ενημέρωσε για τις απαιτήσεις συλλογής
των δεδομένων δεικτών στα προγράμματα που ξεκίνησαν να υλοποιούν στην αρχή της
νέας προγραμματικής περιόδου. Συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ στο σχεδιασμό των κατάλληλων εντύπων/ερωτηματολογίων για τη συλλογή των στοιχείων των ωφελουμένων (microdata), και παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους διαχειριστές των
Πληροφοριακών Συστημάτων των δικαιούχων για την καταχώρηση/επεξεργασία και
παρακολούθηση των στοιχείων.
Ειδικότερα, για τις πράξεις «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 1824» και «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 25-29 ετών» (πράξεις
ΠΑΝ), που ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2014, καταρτίστηκε ενημερωτικό έντυπο που
κοινοποιήθηκε σε όλους τους εγγεγραμμένους παρόχους κατάρτισης στο Μητρώο των
παραπάνω έργων, σχετικά με τις απαιτήσεις της συλλογής στοιχείων, τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων και τις σχετικές ημερομηνίες, ενώ αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης των παραπάνω έργων (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,
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voucher.gov.gr), το ερωτηματολόγιο προς τους ωφελούμενους για την συμπλήρωση
των απαιτούμενων στοιχείων για την συλλογή των microdata. Αντίστοιχες ενέργειες
υλοποιήθηκαν και για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής και
ζωής 2014-2015».
Η ΔΑ σε όλα τα στάδια των παραπάνω ενεργειών, συνεργάστηκε με την ΕΥΣΕΚΤ, προκειμένου να ενημερώνεται για τις οδηγίες/κατευθύνσεις των εγγράφων της ΕΕ, καθώς
και με την ΕΥ ΟΠΣ για τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων των ωφελουμένων στο
ΟΠΣ. Τα δεδομένα δεικτών των παραπάνω δράσεων συμπεριλήφθηκαν στην Ετήσια
Έκθεση Υλοποίησης 2015 που υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή το Μάιο του 2016.
3.2.3.4 Αναφορά και ποιότητα δεδομένων δεικτών ΕΚΤ στις Ετήσιες Εκθέσεις
Οι τιμές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στις
Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ σύμφωνα με το άρθ. 50 και 111 του Καν. 1303/2013 και το
άρθρο 19 του Καν.1304/2016, και των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 5 του Καν. 1303/2013.
Τα δεδομένα των δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται σε
ετήσια βάση (annual data) στις Ετήσιες Εκθέσεις από το 2016 (από τον Απρίλιο του
2015 για την ΠΑΝ) έως και την Τελική Έκθεση. Τα δεδομένα των δεικτών εκροών περιλαμβάνονται στη στήλη του έτους που οι ωφελούμενοι εισέρχονται στις πράξεις και
αντίστοιχα τα δεδομένα των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων στη στήλη του έτους που
οι ωφελούμενοι εξέρχονται από τις πράξεις.
Τα δεδομένα των δεικτών εκροών CO18 και CO19 περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις μόνο το 2017, σύμφωνα με το άρθ. 50 παρ. 4 του Καν. 1303/2013, εφόσον μετρώνται στη βάση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων συμμετεχόντων στο επίπεδο της επ.
προτεραιότητας.
Για το δείκτη CO18, η Επιτροπή για λόγους μείωσης του διοικητικού βάρους που προκαλείται από τη διενέργεια ερευνών, συστήνει τη μέτρησή του για κάθε συμμετέχοντα
στο ίδιο πλαίσιο συλλογής δεδομένων που εφαρμόζεται για τους άλλους δείκτες εκροών συμμετεχόντων, και την ένταξη των εν λόγω συμμετεχόντων και στη μέτρηση
του δείκτη CO17. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές του δείκτη CO18 θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε Ετήσια Έκθεση (αυτή η επιλογή επιλέχθηκε στα ΕΠ 20142020).
Αντίστοιχη επιλογή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για το δείκτη CO19, εφόσον σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Κ-Μ, οι συμμετέχοντες που ζουν σε αγροτικές
περιοχές θεωρούνται μειονεκτούντα άτομα και άρα μπορούν να προσμετρηθούν και
στο δείκτη CO17 (στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν αποτελεί ο CO19 υποσύνολο του CO17,
συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση μέτρησής του μετά το 2017).
Τα δεδομένα των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων περιλαμβάνονται α) είτε στην Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική
Έκθεση, εφόσον δίνονται σωρευτικά δεδομένα (cumulative values) για όσους συμμετέχοντες έχουν εξέλθει από τις πράξεις έως τα μέσα του 2018 και το τέλος του 2023, β)
είτε στην περίπτωση που επιλεγεί να εκτιμώνται οι τιμές των δεικτών σε ετήσια βάση,
τότε δίνονται ετήσιες τιμές. (Στα ΕΠ 2014-2020 εξασφαλίστηκε η μέτρηση των δεικτών
CR06, CR08, CR09 από διοικητικές πηγές το 2019, και συνεπώς συμπληρώθηκαν οι τιμές τους για πρώτη φορά στην Ετήσια Έκθεση που υποβλήθηκε το 2019, με σωρευτικά
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έως το 2018, ενώ στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις θα
συμπληρώνονται ετήσιες τιμές).
Σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του Καν. ΕΚΤ «τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων αφορούν τιμές για πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς».
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Πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις (fully implemented operations) θεωρούνται αυτές
που όλες τους οι παρεμβάσεις για συμμετέχοντες έχουν ολοκληρωθεί, ακόμα και αν
δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, π.χ. δεν έχει γίνει η τελευταία πληρωμή στο δικαιούχο10.
Μερικώς υλοποιηθείσες πράξεις (partially implemented operations) είναι αυτές που
τουλάχιστον μία παρέμβαση για συμμετέχοντες δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (π.χ.
μία πράξη πρακτικής άσκησης που διαρκεί έξι μήνες και οι συμμετέχοντες βρίσκονται στον τρίτο μήνα συμμετοχής τους). Στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβάλλονται τιμές δεικτών ΕΚΤ από μερικώς υλοποιηθείσες πράξεις στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.

Η ποιότητα των δεδομένων είναι κανονιστική απαίτηση που συνδέεται με το άρθρο
142 του Γεν. Κανονισμού, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών
από την Επιτροπή για το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών, στο επίπεδο των
προτεραιοτήτων ή των ΕΠ λόγω σοβαρής ανεπάρκειας της ποιότητας και αξιοπιστίας
του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες.
Τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων των δεικτών ορίζονται από τη Eurostat. Ειδικά
για το ΕΚΤ τρία κριτήρια έχουν ιδιαίτερη σημασία:
α) Η ακρίβεια (accuracy), που σημαίνει ορθή καταγραφή των δεδομένων και που συνεπάγεται ότι τα συστήματα παρακολούθησης έχουν ενσωματώσει ρυθμίσεις για την
αναδρομική διόρθωση δεδομένων σε περιπτώσεις λαθών.
β) Η συγκρισιμότητα (comparability), σε όλη τη διάρκεια περιόδου υλοποίησης των
προγραμμάτων και μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ, απαίτηση η οποία εξαρτάται από την ορθή
και καθολική εφαρμογή των ενιαίων ορισμών για κάθε δείκτη κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.
γ) Η συνοχή (coherence), που αναφέρεται στην καταλληλότητα των δεδομένων ώστε
να είναι δυνατό να συνδυάζονται κατά διαφορετικούς τρόπους με αξιοπιστία.
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων εφαρμόζονται διαδικασίες κατά τη
συλλογή και επεξεργασία τους που εξασφαλίζουν την πληρότητα των δεδομένων και
την ορθότητα/ακρίβεια μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και ρυθμίσεων ελέγχων επικύρωσης. Για τους κοινούς δείκτες εκροών συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ εξασφαλίζεται
κατά πόσο υπάρχει πληρότητα των δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρησή τους,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κάθε απογραφικό δελτίο εισόδου συμμετέχοντα για να θεωρείται πλήρες πρέπει
να περιλαμβάνει δεδομένα για κάθε έναν από τους κοινούς δείκτες εκροών που
αφορούν προσωπικά, μη ευαίσθητα δεδομένα, δηλαδή το φύλο, την εργασιακή
κατάσταση, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και μέχρι πριν την έκδοση του
Καν. ΟMNIBUS και το είδος νοικοκυριού (δηλ. δείκτες CO01-CO14). Σε περίπτωση
ελλιπών απογραφικών δελτίων εισόδου συμμετεχόντων ως προς ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα αυτά, οι συμμετέχοντες αυτοί δεν μετρώνται στους δείκτες: δεν περιλαμβάνονται στο «Σύνολο συμμετεχόντων» (total of participants)
που προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των δεικτών CO01 + CO03 +CO05.
Συνεπώς οι ρυθμίσεις μέτρησης των κοινών δεικτών εκροών συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ
του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ εξασφαλίζουν το διαχωρισμό μεταξύ ελλιπών ή μη διαθέσιμων δεδομένων (δηλ. ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί από τους συμμετέχοντες ή σε περίπτωση
που τα δεδομένα αντλούνται από διοικητικές πηγές, που δεν είναι διαθέσιμα) και απαντήσεων/δεδομένων που έχουν συμπληρωθεί/καταχωρηθεί. Σε περίπτωση ελλιπών
δεδομένων, με βάση τα παραπάνω, το απογραφικό δελτίο θεωρείται ελλιπές και ο συμ10 Π.χ. πράξη που αφορά προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση θεωρείται πλήρως υλοποιηθείσα όταν έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των καταρτισθέντων (έδωσαν και τις εξετάσεις τους). Σε αυτή τη φάση μπορεί ακόμα να εκκρεμεί η τελική πληρωμή στο Δικαιούχο.
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μετέχων δεν μετράται στους δείκτες της αντίστοιχης πράξης, μετράται όμως στο «Γενικό Σύνολο Συμμετεχόντων».
Ο όρος «Γενικό σύνολο συμμετεχόντων» αφορά όλους τους συμμετέχοντες
ΕΚΤ/ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους οποίους τα προσωπικά μη ευαίσθητα δεδομένα) δεν μπορούν να συλλεχθούν ή είναι ελλιπή στα απογραφικά δελτία εισόδου. Το Γενικό Σύνολο Συμμετεχόντων είναι δηλ. το σύνολο των ωφελουμένων συμμετεχόντων στην κάθε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ, τόσο αυτών για τους οποίους συμπληρώθηκαν
πλήρη απογραφικά δελτία εισόδου, όσο και αυτών για τους οποίους συγκεντρώθηκαν
ελλιπή απογραφικά δελτία εισόδου, δηλ. δελτία στα οποία δεν υπήρχαν όλες οι απαιτούμενες μεταβλητές (φύλο, εργασιακή κατάσταση, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο).
Το σύνολο αυτό συμπληρώνεται από την κάθε ΔΑ στην τελευταία σειρά του Πίνακα 4Α
της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης.
Οι άμεσοι δείκτες αποτελεσμάτων θα πρέπει κατά την ολοκλήρωση της πράξης
να περιλαμβάνουν το ίδιο πλήθος συμμετεχόντων όπως και οι δείκτες εκροών.
Ενώ η πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη, οι δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν μόνο όσους συμμετέχοντες έχουν εξέλθει της πράξης.
Για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των δεδομένων κοινών δεικτών συμμετεχόντων στις πράξεις ΕΚΤ βλ. έγγραφο ΣΔΕ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ» (βλ. Κεφάλαιο 17).
H απόκλιση που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ «Γενικού Συνόλου Συμμετεχόντων» και
«Συνόλου Συμμετεχόντων» αποτυπώνει τον αριθμό των επιλέξιμων συμμετεχόντων για
τους οποίους δεν συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αν η απόκλιση ξεπερνά το 10% (μεθοδολογία των Ελεγκτών της DG Employment), τόσο η ΕΕ όσο και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύναται να ζητήσουν από
την αρμόδια ΔΑ διευκρινίσεις για τις αιτίες, καθώς και να καταβάλλει προσπάθεια να
μειώσει την απόκλιση αυτή (βλ. άρθρο 142 του Γεν. Κανονισμού). Το ίδιο ισχύει και
για την απόκλιση μεταξύ των συμμετεχόντων που μετρώνται στους δείκτες
CO09+CO10+CO11 και του συνόλου των συμμετεχόντων (CO01+CO03+CO05)
Σε κάθε περίπτωση, τα ελλιπή στοιχεία δεν αποκλείουν τους συμμετέχοντες από την
ενίσχυση. Υπάρχει διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης (συλλογή και αποθήκευση
στοιχείων συμμετεχόντων) και της επιλεξιμότητας της ενίσχυσης: Ενώ οι Κανονισμοί
προσδιορίζουν τη νομική απαίτηση της πληρότητας των στοιχείων για σκοπούς
παρακολούθησης και μέτρησης δεικτών, η πληρότητα των δεδομένων δεν αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων. Δηλ.
όταν ένας συμμετέχων που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή του σε
μία πράξη δεν έχει συμπληρώσει πλήρες απογραφικό δελτίο, δεν μπορεί να μετρηθεί
στους δείκτες συμμετεχόντων, αλλά μπορεί να ωφεληθεί εφόσον εκπληρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και για τα οποία υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται11.
3.2.3.5 Ενσωμάτωση των απαιτήσεων μέτρησης δεικτών ΕΚΤ με microdata
στο ΣΔΕ
Η ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σχετικά με τους δείκτες και το
πλαίσιο επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που μετρούνται στη βάση δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ (microdata), αποτελεί βασικό
συστατικό του σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα ΕΠ

11 Annex D, Practical Guidance on data collection and validation, May 2016, Ενότητα 4.9, σελ. 44, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy (August
2018), p.10.

50

του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτήσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στις
παρακάτω νομοθετικές πράξεις καθώς και στο ΣΔΕ. Ειδικότερα:


Στο Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020», στο άρθρο 54 προβλέπεται η κατάρτιση «Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική
για τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ, τους Ενδιάμεσους Φορείς, στους οποίους ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους ΕΠ και τους δικαιούχους. Το
Ενιαίο Σύστημα Δεικτών, το οποίο καταρτίζεται από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ, καλύπτει όλους τους δείκτες των ΕΠ που εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών του πλαισίου επίδοσης των ΕΠ.
Στόχος του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων που
θέτουν οι Κανονισμοί της Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης των ΕΠ, καθώς και η εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματος και δείκτες αποτελεσμάτων» του Παραρτήματος ΧΙ του Κανονισμού.
Στο άρθρο 54Α, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 236 του
Ν.4610/19, ορίζονται ο υπεύθυνος και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις ΕΚΤ, καθώς και η υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων. Αναλυτικότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους
στην περίπτωση συμμετεχόντων για το ΕΚΤ, παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3.2.3.6.



Στις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ανάπτυξης, με τις
οποίες οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ και οι υπηρεσιακές τους μονάδες αναδιαρθρώνονται ή συγχωνεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου
4314/2014, όπως ισχύει, κατανέμονται οι αρμοδιότητες ανά υπηρεσιακή μονάδα
(βλ. Παράρτημα Ι).



Ειδικότερα και επιπλέον των παραπάνω ρυθμίσεων, στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και διαδικασίες που αφορούν την έκδοση πρόσκλησης, την επιλογή και έγκριση πράξεων, την παρακολούθηση και επαλήθευση πράξεων και την
παρακολούθηση των στοιχείων προόδου των πράξεων (βλ. Κεφάλαιο 2.2).
3.2.3.6 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της μέτρησης κοινών δεικτών εκροών και άμεσων
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (και ΠΑΝ) πραγματοποιείται επεξεργασία12 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα13 (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των υποκειμένων των
δεδομένων14.

12 Ως επεξεργασία ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η
μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,
ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
13 Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).
14 Το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική,
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
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Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679/ΕΕ (GDPR) και εφεξής ΓΚΠΔ]15 καθώς και συμπληρωματικά από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία, στον βαθμό που εξειδικεύουν
τους κανόνες του ΓΚΠΔ, ιδίως του ν. 4624/201916. Λόγω της κανονιστικής φύσης του
ΓΚΠΔ οι κανόνες του υπερτερούν οποιασδήποτε προγενέστερης ή μεταγενέστερης ρύθμισης κρίνεται αντίθετη προς στις προβλέψεις του.
Βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία
Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υπακούει στις ακόλουθες αρχές, προκειμένου να θεωρείται νόμιμη και να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του
εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση
με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Κάθε συλλογή
(κατηγορίας) προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να συσχετίζεται με έναν καθορισμένο
και συγκεκριμένο σκοπό (όχι γενικού χαρακτήρα όπως π.χ. «άσκηση αρμοδιοτήτων»),
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία μέτρο. Δεν πρέπει να συλλέγονται και
να υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα και
κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας, είναι άσχετα με τον σκοπό ή είναι περισσότερα από αυτά που χρειάζονται,
δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται ώστε να μην δίδουν
μία ασαφή, εσφαλμένη ή μη επίκαιρη «εικόνα» ως προς το πρόσωπο, τα δεδομένα του
οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία,
δ) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το
δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς
σκοπούς, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων,
ε) να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους
από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή
φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να εδράζεται σε νόμιμη
βάση επεξεργασίας: συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου, εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο
συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, εκπλήρωση εννόμων συμφερόντων
του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου.
15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
16 Νόμος 4624/2019 “ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 137/ 29.08.19).
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Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά
δεδομένα τους:









το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθούν τα υποκείμενα ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες
των δεδομένων,
το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα
προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων
συμφερόντων του ενώπιον των Δικαστηρίων,
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης
της ακρίβειας των δεδομένων από το υποκείμενο,
το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβει το υποκείμενο τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που το υποκείμενο δεν επιθυμεί τη
χρήση των δεδομένων του για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η ευθύνη της συμμόρφωσης βαρύνει τον Υπεύθυνο επεξεργασίας17 και-κατά περίπτωση - τους εκτελούντες την επεξεργασία18, εφόσον προβλέπονται/ υφίστανται. Η τήρηση
και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται υποχρεώσεις και ευθύνες για τη
διοίκηση, τους απασχολούμενους, τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“DPO”), το
προσωπικό και εν γένει τους συνεργάτες, αναλόγως της θέσης και των καθηκόντων
τους.
Η συμμόρφωση ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρα 58 και 83) και τον νόμο 4624/2019 (άρθρο 39)
σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων του ΓΚΠΔ και του εθνικού νόμου από έναν δημόσιο φορέα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να προβεί
σε έρευνες και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Επίσης,
τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα (αγωγή αποζημίωσης/ αποκατάστασης ηθικής βλάβης) ενώ η εθνική νομοθεσία προβλέπει και ποινικές
κυρώσεις (άρθρο 38 ν. 4624/19).
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων για το ΕΚΤ
Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών/ εκτελούντες επεξεργασία
Σε εκτέλεση του άρθρου 56 του Κανονισμού 1303/13 και σε εναρμόνιση προς το άρθρο
4 (7) ΓΚΠΔ ο νομοθέτης όρισε με το άρθρο 54 Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει (ύστερα
από την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 236 του ν. 4610/19) το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης ως «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία - ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο
πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020 (παρ. 1), στο πλαίσιο και για τον σκοπό της διαχείρισης των προγραμμάτων
αυτών, καθώς και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση.
17 Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν
τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
18 Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν
τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Με το ίδιο άρθρο και ορίστηκαν ως εκτελούντες επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 4 (8) ΓΚΠΔ, όλοι οι μη ανήκοντες στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης φορείς
(Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι).
Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Τα δεδομένα των δεικτών συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, καταρχήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1303/ 2013
(Άρθρο 125 παρ. 2,5,8 καθώς και Σκέψη 125 ε). Οι διαχειριστικές αρχές καθορίζουν ένα
σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων ατομικής συμμετοχής σε ηλεκτρονική φόρμα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 125 παρ. 2 του κανονισμού 1303/2013
(βλ. Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1304/2013).
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1304/13 οι συμφωνίες περί επεξεργασίας στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες
με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή καταργήθηκε, καθώς αντικαταστάθηκε από τον ΓΚΠΔ, ο οποίος ετέθη σε εφαρμογή την 25/5/2018. Όπως επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 94 παρ. 2 ΓΚΠΔ, οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον ΓΚΠΔ. Συνεπώς η σχετική επεξεργασία διέπεται από τις
αντίστοιχες ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς εθνικής νομοθεσίας.
Οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί εισάγουν υποχρέωση των εθνικών αρχών ως προς τη
συλλογή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και αξιολόγησης. Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1304/2013 «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση» (Στο Παράρτημα γίνεται παραπομπή στο άρθρο 7 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
που αντιστοιχεί στο άρθρο 6 παρ. 1 γ). Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων
(ή ευαίσθητα δεδομένα, όπως έχει επικρατήσει να αναφέρονται)19 ο ΓΚΠΔ εισάγει εξαιρέσεις από την καταρχήν απαγόρευση επεξεργασίας τους (άρθρο 9 παρ. 2)20. Το άρθρο
22 του ν. 4624/19 που εισάγει ειδικότερες/ πρόσθετες εξαιρέσεις δεν θεωρείται εφαρμοστέο, αφενός γιατί οι εξαιρέσεις που εισάγει δεν προσιδιάζουν στην εν λόγω επεξεργασία και αφετέρου γιατί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει
εκφράσει (Γνωμοδότηση 1/2020) σοβαρές επιφυλάξεις για την εναρμόνιση του άρθρου
αυτού με τους κανόνες του ΓΚΠΔ.
Οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τα δεδομένα των δεικτών που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο σύστημα για τους μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata) αφορούν
στην υποχρέωση εγγραφής όλων των μεταβλητών, τόσο αυτών που αφορούν σε απλά
προσωπικά δεδομένα (δεδομένα που η επεξεργασία τους δίνει τιμές στους δείκτες που
έχουν έναν αστερίσκο στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού του ΕΚΤ), όσο και αυτών που
αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα που η επεξεργασία τους δίνει
τιμές στους δείκτες που έχουν δύο αστερίσκους στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού του
ΕΚΤ). Συνεπώς ο προαναφερόμενος Κανονισμός παρέχει την καταρχήν νομιμοποιητική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των δεδομένων από τις ΔΑ,
τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων οι Διαχειριστικές Αρχές πρέπει να
εφαρμόζουν διαδικασίες κατά τη συλλογή και επεξεργασία τους που εξασφαλίζουν την
19 Δηλ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία
ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως ειδική κατηγορία δεδομένων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
20 Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1304/13 τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα
κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από
τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 παράγραφος 2) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, είτε με εθνική νομοθετική διάταξη είτε με απόφαση της
αρχής ελέγχου (άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Από την αναφορά αυτή συνάγεται ότι ο ενωσιακός νομοθέτης
αποδεχόταν όλες τις εξαιρέσεις του άρθρου 8 αναγνωρίζοντας στον εθνικό νομοθέτη την ευχέρεια να εισάγει και άλλες, εφόσον
θα επιβαλλόταν για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
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πληρότητα των δεδομένων και την ορθότητα/ακρίβεια μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και ρυθμίσεων ελέγχων επικύρωσης.
Οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με τον Ν.
4314/2014 (Άρθρο 8) έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να
διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης (Άρθρα 56 & 114 του Κανονισμού 1303/2013), εκτελούνται σύμφωνα με το
σχεδιασμό, καθώς και ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
Πέραν της νομικής βάσης της συμμόρφωσης σε έννομη υποχρέωση που εισάγεται από
τους Κανονισμούς 1303/13 και 1304/13 καθώς και τον Ν. 4314/14 το άρθρο 54 Α, όπως ισχύει [τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 236 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)]
εισήγαγε τη ρύθμιση ότι «η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς
της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ
και ε της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν νόμιμες βάσεις επεξεργασίας,
προκύπτει ερμηνευτικά, ότι ο νομοθέτης α) επιβεβαίωσε ως βάση επεξεργασίας τη
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ), β) εισήγαγε ως πρόσθετη
βάση επεξεργασίας την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας γ) εισήγαγε τη βάση του ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 9 παρ. 2 ζ
ΓΚΠΔ).
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσθήκη «ιδίως» δεν αποκλείει την νόμιμη βάση
της συγκατάθεσης για την επεξεργασία ιδίως ευαίσθητων δεδομένων, καθώς μάλιστα η
επίκληση της εξαίρεσης του ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος δεν θεωρείται κατάλληλη επειδή αφενός θα πρέπει να αιτιολογείται η στάθμιση μεταξύ της προσβολής του
δικαιώματος και του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου η χρήση αυτής
της εξαίρεσης θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων21.
Ωστόσο, η χρήση της συγκατάθεσης ως νομική βάση για τη συλλογή των στοιχείων που
απαιτούνται για τη μέτρηση των δεικτών και την αξιολόγηση δεν είναι αποδεκτή ως
νόμιμη βάση επεξεργασίας στις περιπτώσεις που εμπλέκεται δημόσια αρχή. Η συγκατάθεση απορρίπτεται ως έγκυρη νομική βάση «όταν υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ
του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας». Ως παράδειγμα
ανισότητας αναφέρεται η σχέση δημόσιας αρχής - υπευθύνου επεξεργασίας και πολίτηυποκειμένου των δεδομένων (αιτιολογική σκέψη 43 ΓΚΠΔ)22. Θα μπορούσε ωστόσο να
υποστηριχθεί η συγκατάθεση εν προκειμένω δεν δίδεται ως αποτέλεσμα εξάρτησης, με
δεδομένο ότι τα ελλιπή στοιχεία δεν αποκλείουν τους συμμετέχοντες από την ενίσχυση.
Υπάρχει διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης (συλλογή και αποθήκευση στοιχείων
συμμετεχόντων) και της επιλεξιμότητας της ενίσχυσης: Ενώ οι Κανονισμοί προσδιορίζουν τη νομική απαίτηση της πληρότητας των στοιχείων για σκοπούς παρακολούθησης και μέτρησης δεικτών, η πληρότητα των δεδομένων δεν αποτελεί
ταυτόχρονα προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων. Δηλ. όταν
ένας συμμετέχων που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή του σε μία
21 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ζ, ακριβώς λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της ρύθμισης, η εφαρμογή προϋποθέτει α) το
ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον να είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, β) η επεξεργασία να σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και γ) να προβλέπονται κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
22 Σύμφωνα με την Αιτιολογική Σκέψη 43, η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να παρέχει έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ του υποκειμένου
των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή και
είναι επομένως σχεδόν απίθανο να έχει δοθεί η συγκατάθεση ελεύθερα σε όλες τις περιστάσεις αυτής της ειδικής κατάστασης.
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πράξη δεν έχει συμπληρώσει πλήρες απογραφικό δελτίο, δεν μπορεί να μετρηθεί στους
δείκτες συμμετεχόντων, αλλά μπορεί να ωφεληθεί εφόσον εκπληρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και για τα οποία υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση, όπως προβλέπεται23.
Σκοπός και αρχές επεξεργασίας
Ανεξαρτήτως της νόμιμης βάσης που θα επιλεγεί η επεξεργασία πραγματοποιείται σε
συμμόρφωση προς τις αρχές επεξεργασίας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 5 ΓΚΠΔ.
Γνώμονας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι ο σκοπός της επεξεργασίας που
συνίσταται στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και στην άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση. Συνεπώς τα δεδομένα /δείκτες που
συλλέγονται για τους συμμετέχοντες προσδιορίζονται μεν από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1304/13 αλλά η έκτασή και το είδος των δεδομένων που
απαιτούνται προσδιορίζεται και από την αρχή της ελαχιστοποίησης σύμφωνα με την
οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο (μέτρο) για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων προσδιορίζεται με βάση τον σκοπό
της επεξεργασίας, δηλ. τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής και την αξιολόγηση. Συνεπώς
τα δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση
των σκοπών αυτών ή/και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης των στοιχείων στο εκάστοτε πρόγραμμα.
Συλλογή στοιχείων και ενημέρωση ενδιαφερομένων
Ανάλογα με τη νομική βάση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διατυπωθούν τα κείμενα ενημέρωσης ή / και συγκατάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση επειδή και η συγκατάθεση (με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (11)
και 7 ΓΚΠΔ ) πρέπει να είναι ενημερωμένη συγκατάθεση κατά τη συλλογή των δεδομένων και ανεξάρτητα από τη νομική βάση τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να
ενημερώνονται για:
α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά
περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
ε) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό,
στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
ζ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό
της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης
στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,
η) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δηλ. στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
23 Annex D, Practical Guidance on data collection and validation, May 2016, Ενότητα 4.9, σελ. 44, Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy (August 2018), p.10.
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θ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον
στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας
για το υποκείμενο των δεδομένων.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9
παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Επιθυμητή διατύπωση σε κάθε ερωτηματολόγιο που θα διαβάζουν οι ωφελούμενοι όταν
ανοίγουν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εισόδου
και εξόδου, ώστε να είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η
ακόλουθη:
Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα …….. στο οποίο συμμετέχετε («συμμετείχατε» στα ερωτηματολόγια εξόδου).
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης….., όνομα αντίστοιχου δικαιούχου) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό
των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και
πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.
3.2.3.7 Mέτρηση κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ και
ΠΑΝ
Οι κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων είναι δείκτες συμμετεχόντων. Η
συλλογή/καταχώρηση των δεδομένων για τη μέτρησή τους υπόκειται στις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις όπως και για τους κοινούς δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, δηλ. πρέπει να καταχωρούνται και να αποθηκεύονται ως δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων (individual participant data): Αυτό δεν σημαίνει
ότι τα δεδομένα τους θα πρέπει να καταχωρούνται στην ίδια βάση δεδομένων ώστε να
είναι συνδεδεμένα με τα δεδομένα των συμμετεχόντων από τα οποία προκύπτουν οι
τιμές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, αλλά δύναται να αποθηκεύονται σε άλλο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος.
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Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν την κατάσταση των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη, μετρούν δηλ. κατά πόσο έχει επέλθει αλλαγή
σε σχέση με την κατάσταση που είχαν οι συμμετέχοντες όταν εισήλθαν στην
πράξη. Η αλλαγή αυτή (το αποτέλεσμα που μετρούν) συμβαίνει από τότε που οι συμμετέχοντες εξήλθαν από την πράξη και ισχύει έως 6 μήνες μετά. Συνεπώς τα δεδομένα για
τη μέτρηση των εν λόγω δεικτών δεν μπορούν να συλλεχθούν νωρίτερα από το 6μηνο
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία που καταγράφεται στα απογραφικά δελτία εξόδου που καταχωρούνται στο ΟΠΣ).
Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων EKT είναι οι εξής τέσσερις (Παράρτημα Ι Καν. ΕΚΤ):
1. CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
2. CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
3. CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους.
4. CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους.
Οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων μόνο για την ΠΑΝ είναι οι εξής
τρεις (Παράρτημα ΙΙ Καν. ΕΚΤ):
1. CR10Υ Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης
που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
2. CR11Υ Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους.
3. CR12Υ Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους.
Οι κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των Παραρτημάτων I και ΙΙ του
Κανονισμού EKT (4 δείκτες παραρτήματος Ι και 3 δείκτες ΠΑΝ Παραρτήματος ΙΙ) δεν
απαιτούν υποχρεωτικά τη συλλογή δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες (microdata), αλλά δύναται να μετρώνται στη βάση ερευνών με αντιπροσωπευτικά δείγματα
συμμετεχόντων στο επίπεδο της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας.
Ωστόσο, η μέτρηση των εν λόγω δεικτών μπορεί να στηριχθεί σε συλλογή δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες όπως ισχύει δηλ. για τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων: α) σε περιπτώσεις επενδυτικών προτεραιοτήτων με συνολικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να είναι δύσκολος ο σχεδιασμός δειγμάτων που θα είναι και
αντιπροσωπευτικά και που θα έχουν ικανό μέγεθος ώστε συνδυάζοντας τις διαφορετικές μεταβλητές να δίνουν αξιόπιστα ευρήματα/τιμές και β) σε περιπτώσεις που υπάρχουν διοικητικές πηγές από τις οποίες μπορούν να αντληθούν τα στοιχεία για κάθε
συμμετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι διοικητικές πηγές
περιλαμβάνουν δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες και ότι αυτά συνάδουν με τους
ορισμούς των δεικτών.
Για να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό το δείγμα για κάθε δείκτη θα πρέπει να
πληρούνται ορισμένα βασικά κριτήρια 24
24 βλ. ενότητα 4.6.1. του μεθοδολογικού εγγράφου της Ε.Επιτροπής: Programming Period 2014-2020, Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy, ESF, Annex D - Practical Guidance on data collection and validation, May 2016).
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o

o

Να καλύπτει /να αντλείται από το σύνολο του πληθυσμού των συμμετεχόντων, ο
οποίος πρέπει να είναι σχετικός με τον κάθε δείκτη και να καλύπτει τα διάφορα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στις επιμέρους μεταβλητές (εργασιακό καθεστώς, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και είδος νοικοκυριού συμμετέχοντα (δηλ. όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα για τη μέτρηση των δεικτών εκροών).
Ο κάθε δείκτης πρέπει να έχει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς και τα δείγματα
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού αυτού:
- ο δείκτης CR06 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη
ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις
- ο δείκτης CR07 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν εργαζόμενοι όταν εισήλθαν στις πράξεις
- ο δείκτης CR08 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν άνω των 54 ετών και άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις
- ο δείκτης CR09 έχει πληθυσμό αναφοράς όσους ήταν μειονεκτούντα άτομα και
άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί όταν εισήλθαν στις πράξεις
Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα για τη μέτρηση του κάθε δείκτη θα κατηγοριοποιούνται ανά φύλο, επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, καθώς αυτή είναι η απαιτούμενη κατηγοριοποίηση των τιμών τους στις Ετήσιες Εκθέσεις.

1. Θεωρείται καλή πρακτική η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων να περιλαμβάνει και την περιφερειακή διάσταση, σε ένα επίπεδο πιο κάτω από αυτό του ΕΠ
(NUTS level 3 για ΕΠ που είναι οργανωμένα σε επίπεδο NUTS2).
2. Το μέγεθος των δειγμάτων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε από αυτό να προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα από τη μέτρηση των δεικτών, έχοντας λάβει υπόψη το ποσοστό των ενδεχόμενων αρνήσεων (level of non-response). Σε ό,τι αφορά το περιθώριο στατιστικού σφάλματος, απόλυτη αξιοπιστία τιμών θεωρείται ότι
δίνεται όταν δεν ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες με διάστημα εμπιστοσύνης
95% (i.e confidence interval of length 4 percentage points). Εκτιμήσεις με στατιστικό σφάλμα που ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες και είναι μικρότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστες, ενώ εκτιμήσεις με στατιστικό
σφάλμα που ξεπερνά τις 5 ποσοστιαίες μονάδες θεωρούνται όχι επαρκώς αξιόπιστες αν το υποσύνολο συμμετεχόντων αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του
πληθυσμού. Το μέγεθος του δείγματος και ο αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται μαζί με τις τιμές των δεικτών
στις Ετήσιες Εκθέσεις.
3. Ο σχεδιασμός αντιπροσωπευτικών δειγμάτων προϋποθέτει πρόσβαση στο σύστημα
τήρησης/αποθήκευσης των δεδομένων όλων των συμμετεχόντων (microdata/OΠΣ)
που αποτελούν τον αντίστοιχο πληθυσμό για τη μέτρηση του κάθε δείκτη. Μετά το
σχεδιασμό του δείγματος πρέπει να είναι δυνατή, για τα άτομα που θα έχουν επιλεγεί να αποτελούν το δείγμα, η πρόσβαση των αρμόδιων φορέων (ΔΑ, ερευνητές)
στα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail),
τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της έρευνας. Για τις διαδικασίες αυτές
ισχύουν τα όσα ορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών.
Η ΕΕ συστήνει, ο σχεδιασμός των δειγμάτων και των ερωτημάτων των ερευνών που θα διενεργηθούν για τη μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων, να εκπονηθούν από ανεξάρτητους ειδικούς εμπειρογνώμονες με την απαιτούμενη στατιστική τεχνογνωσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των τιμών των δεικτών.
Βλ. επίσης νέο web tool που σχεδιάστηκε από τη DG EMPL και το CRIE για τον υπολογισμό των δειγμάτων που απαιτούνται για τη μέτρηση των τιμών όλων των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ και ΠΑΝ (Μάρτιος
2017).
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Αναφορά τιμών στις Ετήσιες Εκθέσεις: Δύο είναι οι χρονικές στιγμές αναφοράς
των τιμών των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων EKT: Στην Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το 2025.
-

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

-

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

Συστήνεται από την Επιτροπή η συλλογή των στοιχείων μέσω των ερευνών να
πραγματοποιείται συχνότερα, π.χ. (κάθε διετία ή τριετία) ώστε να αυξάνουν οι
πιθανότητες ανταπόκρισης/απάντησης από τους ωφελούμενους αλλά και η αξιοπιστία
των αποτελεσμάτων, καθώς θα καλούνται να δώσουν πληροφόρηση για δεδομένα σε
χρονικές περιόδους που δεν είναι πολύ μακριά από την ημερομηνία εξόδου τους από
την πράξη.
Για την ΠΑΝ απαιτείται κάθε χρόνο μέτρηση των μακροπρόθεσμων δεικτών του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. του ΕΚΤ στη βάση δειγμάτων συμμετεχόντων που εξέρχονται
από τις πράξεις στο μέσο κάθε έτους. 25(δηλ. μέτρηση με βάση δείγματα συμμετεχόντων
σε ετήσια βάση). Οι δείκτες του Παραρτήματος Ι ισχύουν και για τις πράξεις της ΠΑΝ, με
συχνότητα μέτρησης όπως ισχύει για όλες τις πράξεις του ΕΚΤ.
Με το από 5/12/2018 αρ. πρωτ. 130500 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ και ΕΥ ΟΠΣ περιγράφονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες των εν λόγω υπηρεσιών για τη μέτρηση των τιμών
κοινών δεικτών CR06, CR07, CR08, CR09.


Για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών CR06, CR08, CR09 εξασφαλίστηκε το 2018
η δυνατότητα άντλησης των απαιτούμενων στοιχείων από διοικητικές πηγές που
τηρούν δεδομένα απασχόλησης όλων των εργαζομένων της χώρας: Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για τους αυτοαπασχολούμενους η ΑΑΔΕ, για τους δημοσίους υπαλλήλους το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΕΥ ΟΠΣ διαβίβασε τα απαιτούμενα στοιχεία
από τα microdata των απογραφικών δελτίων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών
συμμετεχόντων στις ανωτέρω υπηρεσίες και έλαβε τα δεδομένα για την απασχόλησή τους 6 μήνες μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις αντίστοιχες πράξεις. Οι τιμές
των δεικτών εστάλησαν στις αρμόδιες ΔΑ και συμπληρώθηκαν από αυτές στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης2018 (καλύπτοντας όλα τα έτη υλοποίησης έως και το
2018). Οι ίδιες ενέργειες έγιναν από την ΕΥ ΟΠΣ και το 2020, ώστε να συμπληρωθούν οι ετήσιες τιμές των δεικτών για το έτος 2019 και στην Ετήσια Εκθεση2019,
ενώ θα συνεχιστούν για κάθε ένα από τα επόμενα έτη υλοποίησης έως τη λήξη της
ΠΠ.



Για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη CR07 για τις ανάγκες της Ετήσιας Έκθεσης
Υλοποίησης2018 στα 16 ΕΠ/ΕΚΤ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΥΣΕΚΤ ανέθεσε στις
20.12.2018 στον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης. Ο δείκτης μετράται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ωφελουμένων μέσω ερευνών, στη βάση των κατευθύνσεων των μεθοδολογικών εγγράφων της ΕΕ. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης σχεδιάστηκαν τα ερωτηματολόγια των ερευνών και διενεργήθηκε ηλεκτρονική έρευνα με αποδέκτες τους ωφελού-

25 Οι μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων της ΠΑΝ εκτιμήθηκαν στ η β άση δείγματο ς συμμετ εχόντων που εξήλθαν από τις αντίστοιχες πράξεις έως 30. 6.2015, στο πλαίσιο της πρ ώτης μελέτης
αξιολόγησης τ ης ΠΑΝ με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ - ΔΒΜ.
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μενους συμμετέχοντες των επιμέρους παρεμβάσεων στα αντίστοιχα Περιφερειακά
και Τομεακά ΕΠ. Η εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη δεν περιελάμβανε τη διενέργεια τηλεφωνικών ερευνών που θα κρίνονταν σκόπιμο να διενεργηθούν από τις αντίστοιχες ΔΑ στις περιπτώσεις που δεν συμπληρωνόταν ο απαιτούμενος αριθμός απαντημένων ερωτηματολογίων από την ηλεκτρονική έρευνα σε επιμέρους
ΕΠ/άξονες/επενδυτικές προτεραιότητες/κατηγορίες περιφερειών. Από το έργο αυτό συμπληρώθηκαν οι τιμές του δείκτη CR07 στα ΠΕΠ, ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΕΠΑνΕΚ και
ΕΠ ΜΔΤ στις Ετήσιες Εκθέσεις2018 (καλύπτοντας όλα τα έτη υλοποίησης έως και
το 2018). Τα δεδομένα δεν ήταν ωστόσο επαρκή σε ορισμένες επ. προτεραιότητες
των ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και ΕΠΑνΕΚ και για το σκοπό αυτό με Αναθέτουσα Αρχή την
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ διενεργήθηκε το 2020 έργο διενέργειας τηλεφωνικών ερευνών,
ώστε να συμπληρωθούν οι απαντήσεις που θα καθιστούσαν αξιόπιστο το μέγεθος
των επιμέρους δειγμάτων και άρα και των τιμών του δείκτη. Οι τιμές του δείκτη σε
αυτές τις επ. προτεραιότητες θα επικαιροποιηθούν στην Ετήσια Εκθεση2019 σε αυτά τα δύο Τομεακά ΕΠ. Για τη μέτρηση των τιμών του CR07 τα έτη υλοποίησης
2019-2023 θα επαναληφθεί αντίστοιχη διαδικασία για τις ανάγκες της Τελικής Ετήσιας Έκθεσης των ΕΠ/ΕΚΤ.


3.3

Για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών ΠΑΝ CR10, CR11, CR12, αρμόδια είναι η
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ η οποία συμπληρώνει τις ετήσιες τιμές τους στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης από την αρχή της ΠΠ με βάση τηλεφωνικές έρευνες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων που διενεργεί, στη βάση των κατευθύνσεων των
μεθοδολογικών εγγράφων της ΕΕ. Από τις ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ για τη μέτρηση των
δεικτών CR06, CR08, CR09 από διοικητικές πηγές, εξασφαλίζεται από το 2019 και η
μέτρηση των δεικτών ΠΑΝ CR11, CR12 και συνεπώς η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ λαμβάνει
τις ετήσιες τιμές τους πλέον από την ΕΥ ΟΠΣ, ενώ συνεχίζει να διενεργεί έρευνα μόνο για τη μέτρηση του δείκτη CR10.

Μέτρηση δεικτών ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για δράσεις με οριζόντια ωφέλεια

Στα ΕΠ 2014-2020 περιλαμβάνονται δράσεις που η ωφέλειά τους έχει επίπτωση σε
όλη τη χώρα ή σε περισσότερες της μίας κατηγορίες Περιφερειών.
Στο αρ. 96 του Καν. 1303/2013, τον εκτελεστικό Καν. 288/2014 για το υπόδειγμα των
ΕΠ, τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (έκδοση 14.03.2014) και το έγγραφο εργασίας (“Building priority axes”,
έκδοση 1, 29.07.2013) της ΕΕ για την κατάρτιση των Αξόνων Προτεραιότητας σαφώς
αναφέρεται ότι οι τιμές βάσης και στόχου όλων των δεικτών εκροών και αποτελέσματος των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ πρέπει να κατανέμονται ανά κατηγορία Περιφέρειας. Συνεπώς, η έννοια της «μη χωροθετούμενης» πράξης, πρακτική που εφαρμόσθηκε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπου η ίδια τιμή στόχος επαναλαμβάνεται
σε κάθε κατηγορία Περιφέρειας, δεν υφίσταται για την προγραμματική περίοδο 20142020.
Με βαση τα παραπανω, σε ολα τα ΕΠ οι τιμες βασης και στοχου των δεικτων
επιμεριζονται ανα κατηγορια Περιφερειας υποχρεωτικα. Στις απο 25.01.2018 "Οδηγιες
και Κατευθυνσεις για την παρακολουθηση των δεικτων στα ΕΠ 2014-2020",
αναφερεται πως ο επιμερισμος των τιμων των δεικτων ειναι απαραιτητο να γινεται
ανά κατηγορία περιφέρειας, οπως απαιτειται να γινεται υποχρεωτικα σε
προγραμματικο επιπεδο σε ολα τα ΕΠ.
Η τιμή του δείκτη στοχοθετείται ως εξής:
 Σε προγραμματικό επίπεδο η στοχοθέτηση δύναται να ακολουθήσει την κλείδα
κατανομής του προϋπολογισμού του άξονα προτεραιότητας στον οποίο εμπίπτει ο δείκτης ή άλλη κατάλληλη κλείδα με βάση την οποία θα αποτυπώνεται
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καλύτερα η επίτευξη του δείκτη, η οποία θα περιγράφεται και θα τεκμηριώνεται
ανάλογα με τη φύση των πράξεων από τη ΔΑ.
 Στο επίπεδο της Πρόσκλησης πρέπει να εφαρμόζεται η κλείδα επιμερισμού της
τιμής ανά κατηγορία περιφέρειας του προγραμματικού επιπέδου.
 Στο επίπεδο του Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης η τιμή επίτευξης οριστικοποιείται με βάση τις πραγματικές δαπάνες ανά κατηγορία Περιφέρειας με την υλοποίηση ή την ολοκλήρωση της πράξης όπως έχει οριστεί για
κάθε Ταμείο. Παράλληλα περιγράφονται οι παραδοχές για τον επιμερισμό των
τιμών στο πεδίο «Εκτίμηση ικανοποίησης στόχων/τεκμηρίωση».
Αυτο διασφαλιζει οτι κατα την υλοποιηση των ΕΠ θα υπαρχει συνδεση των εκροων με
τις δαπανες ανα κατηγορια Περιφερειας οπως συστηνεται απο την Ευρωπαικη
Επιτροπη. Εξαίρεση αποτελουν οι δεικτες της ΠΑΝ, καθως και οι κοινοι δεικτες ΕΚΤ
CO20-C022 για φορεις. Ειδικοτερα για τους τελευταιους αναφερεται οτι οπου η τιμη
των εν λογω δεικτων δεν μπορει να διαιρεθει, επαναλαμβανεται η ιδια τιμη σε καθε
κατηγορια περιφερειων, αλλα δεν αθροιζεται σε επιπεδο επενδυτικης προτεραιοτητας
(Βλεπε ειδικοτερη αναφορα για τους δεικτες ΕΚΤ για φορεις στο Κεφαλαιο 3.2.1).
Στο ΟΠΣ υποστηριζονται και οι δυο τροποι που εχουν επιλεγει απο διαφορα ΕΠ για την
αποτυπωση του φυσικου αντικειμενου οριζοντιων πραξεων πανελλαδικης εμβελειας μη
χωροθετουμενου φυσικου αντικειμενου και εχουν αποτυπωθει στα εγκεκριμενα ΕΠ
στην SFC2014. Επιλεγοντας στο ΟΠΣ για μια πραξη πανελλαδικης εμβελειας για ενα
δεικτη ΕΠΙΜΕΡΙΖΕΤΑΙ, σημαινει οτι η τιμη του δεικτη επιμεριζεται ανα αξονα, ταμειο,
κατηγορια περιφερειας κ.λπ. και για αθροιζομενους δεικτες η συνολικη τιμη του δεικτη
σε επιπεδο χωρας προκυπτει με αθροισμα των επιμερους τιμων. Αντιστοιχα,
επιλεγοντας στο ΟΠΣ για μια πραξη πανελλαδικης εμβελειας για ενα δεικτη
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, σημαινει οτι η τιμη του δεικτη επαναλαμβανεται ανα αξονα,
ταμειο, κατηγορια περιφερειας κ.λπ. και η συνολικη τιμη του δεικτη σε επιπεδο χωρας
ειναι ιδια με την τιμη ανα αξονα, ταμειο, κατηγορια Περιφερειας.
Προκειμενου, να επιτευχθει, οριζοντια, ομοια προσεγγιση του ζητηματος, προταθηκε
στις ΔΑ η εφαρμογη των ανωτερω οδηγιων, με στοχο να αποφευχθουν ασυμφωνιες σαν
αυτες που προεκυψαν κατα τον συστημικο ελεγχο της ΕΔΕΛ (2019) στο συστημα
παρακολουθησης των δεικτων της ΕΕ. Κατα τη διαρκεια του σχετικου ελεγχου
διαπιστωθηκε οτι σε ορισμενες αποφασεις ενταξης πραξεων με οριζοντια ωφελεια, ο
δεικτης αποτελεσματος δεν ειχε επιμεριστει ανα κατηγορια περιφερειας συμφωνα με
την Προσκληση και το ΤΔΠ, αλλα επαναλαμβανοταν η ιδια τιμη σε ολες τις κατηγοριες
περιφερειων.

3.4

Αναδρομικές διορθώσεις δεικτών εκροών και αποτελέσματος στο ΟΠΣ

Για τις ανάγκες της ορθης αποτυπωσης των δεικτων στο πλαισιο της Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης των ΕΠ για το 2018, δεδομενου οτι με βαση τα στοιχεια που
δηλωθηκαν, πραγματοποιηθηκε η εκτιμηση της επιτευξης του Πλαισιου Επιδοσης των
Προγραμματων, εσταλησαν στις 25.01.2019 απο την ΕΥΣΣΑ στις ΔΑ, οδηγιες για τις
αναδρομικες διορθωσεις σχετικα με τους δεικτες εκροων και αποτελεσματος.
Οι οδηγιες αυτες ενσωματωθηκαν στις Οδηγίες και Κατευθύνσεις της ΕΑΣ (αριθ.
πρωτ.: 12290 - 03-02-2020) στη συνεχεια του εγγράφου της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ.
117991/15.11.2019 «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την υλοποίηση προτάσεων σε
συνέχεια της Έκθεσης Οριστικών Αποτελεσμάτων Θεματικού Ελέγχου αρ.
0118191006» της ΕΔΕΛ, το οποίο κοινοποιήθηκε στις ΔΑ (μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΘΥ, 22/11/2019). Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι ΔΑ θα έπρεπε να
πραγματοποιήσουν τις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να «τακτοποιήσουν» τα
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στοιχεία των δεικτών στο ΟΠΣ με γνώμονα τη συμφωνία με τις διαδικασίες του ΣΔΕ και
με βάση όλες τις προηγούμενες αναθεωρήσεις των ΕΠ. Οι οδηγίες αυτές αφορούν το
πλαίσιο μελλοντικών αλλαγών σε κάθε επόμενη αναθεώρηση.
Βασική προϋπόθεση για τις αναδρομικές διορθώσεις των δεικτών στις ενεργοποιημένες
δράσεις ήταν, ότι δε θα επηρεάσουν τις ενεργοποιημένες δράσεις με βάση τη λογική της
παρέμβασης και δεν θα αλλοιώνουν το περιεχόμενο της εξειδίκευσης, της πρόσκλησης
και τη διαδικασία αξιολόγησης/επιλογής των προτάσεων από τις ΔΑ, αλλά πραγματοποιήθηκαν μόνο για διαχειριστικούς λόγους. Οι οδηγίες για τις αναδρομικές διορθώσεις
έχουν ισχύ και πεδίο εφαρμογής σε κάθε διαδικασία αναθεώρησης στο βαθμό που αφορά τους δείκτες ενός ΕΠ.
Συνοπτικά, οι αναδρομικές διορθώσεις σχετίζονταν με τις ενταγμένες πράξεις, για τις
οποίες έπρεπε να υποβληθούν οι τιμές των νέων επιχειρησιακών δεικτών που αντικατέστησαν τους δείκτες των αρχικά εγκεκριμένων ΕΠ, για όσα ΕΠ πραγματοποίησαν
τέτοιες αλλαγές, στο πλαίσιο των προτάσεων ομογενοποίησης, αλλά και της εισαγωγής νέων δεικτών.
Για τις αναδρομικές διορθώσεις, οι ΔΑ πρέπει να εφαρμόσουν όσα αναγράφονται στα
Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ) αναφορικά με τον ορισμό και τον τρόπο
στοχοθέτησης και μέτρησης των δεικτών. Στις αναδρομικές διορθώσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να
συμπληρωθούν τα Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) με
ορθότητα και να καλύπτουν την υλοποίηση όλων των πράξεων από την έναρξη
της προγραμματικής περιόδου ως και το οικονομικό έτος 2018 που αφορά την
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2018.
Δεδομένου, ότι στο ΟΠΣ, τα πεδια/Πινακες με τα στοιχεια των δεικτων της Προσκλησης
συνδεονται με τους Πινακες δεικτων του Τεχνικου Δελτιου Πραξης, στη βαση των
οποιων συμπληρωνεται η Αποφαση Ένταξης (δεικτες εκροων) και το Δελτιο Επιτευξης
Δεικτων, οι αναδρομικες διορθωσεις αφορουν τις Προσκλησεις, τα Τεχνικα Δελτια της
Πραξης, τις Αποφασεις Ένταξης, τα Δελτια Δηλωσης Επιτευξης Δεικτων Πραξης και τα
Δελτία Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης.
Για την υλοποίηση των αναδρομικών διορθώσεων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
ενέργειες:
 Εστάλη στις ΔΑ σειρά οδηγιών και σχετικών κατευθύνσεων για την ομογενοποίηση
ειδικών δεικτών εκροών ΕΤΠΑ & ΕΚΤ.
 Για την ομογενοποίηση των δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ, η σχετική πρόταση της ΕΥΣΣΑ εστάλη στις ΔΑ με email της ΕΥΣΣΑ στις 4-5/7/2018. Για το ΕΚΤ, οι αλλαγές/διορθώσεις
των δεικτών στα ΠΕΠ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης/Τεχνικής Προσαρμογής το 2017, σε συνέχεια των προτάσεων της ΕΥΣΕΚΤ και
κατόπιν διαβούλευσης με τις ΔΑ τα ων ΠΕΠ.
 Εστάλησαν ειδικές οδηγίες (συνέπεια και της ομογενοποίησης) για τις αναδρομικές
διορθώσεις δεικτών σε συνέχεια της τροποποίησης των ΕΠ κατά το 2018, με το από
25/01/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΣΣΑ (συνεργασία των υπηρεσιών ΕΥΣΣΑ,
ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ και ΕΥΟΠΣ). Για το ΕΚΤ μεμονωμένα είχαν προηγηθεί οδηγίες και
νωρίτερα (21/03/2018).
 Εστάλησαν συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάρτιση των ΕΕΥ για το έτος 2018
που υποβλήθηκαν το 2019 (αρ. πρωτ. 46328-25/04/2019). Στις οδηγίες ρητά αναφερόταν πως «Οι ΔΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕΥ θα είναι μία άρτια και
ποιοτική έκθεση που θα βασίζεται σε αξιόπιστα και ελεγμένα στοιχεία, οι δείκτες έχουν υπολογιστεί ορθά, η επίτευξη των δεικτών έχει αποτιμηθεί με βάση την ενδεδειγμένη μεθοδολογία και έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αναδρομικές
διορθώσεις σε συνέχεια της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ. Για όλα τα παραπάνω οι ΔΑ
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλες τις οδηγίες και κατευθύνσεις που έχουν αποσταλεί από την ΕΑΣ καθώς και το υλικό των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκε από
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τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ το τελευταίο τρίμηνο. Επίσης οι ΔΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια που στάλθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕΥ 2017».
 Για τη διασφάλιση υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών από τις ΔΑ, οι ΕΥΣΣΑ και
ΕΥΣΕΚΤ διοργάνωσαν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο τέλος του 2018 και το πρώτο
εξάμηνο του 2019 σε συνεργασία και με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΘΥ, ΕΥ
ΟΠΣ), με την πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων στην Αθήνα και τις έδρες των
ΔΑ. Ωστόσο, η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των ΔΑ για τα θέματα των
δεικτών είναι διαρκής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως και στο Εθνικό Δίκτυο Αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 είχε γίνει ειδική παρουσίαση
από την ΕΥΣΣΑ για τις αναδρομικές διορθώσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις, ενώ η
υποστήριξη των ΔΑ στα ζητήματα των δεικτών είναι καθημερινή από τις Υπηρεσίες
της ΕΑΣ, με την παράλληλη λειτουργία του HELPDESK στο οποίο οι ΔΑ μπορούν να
αποστείλουν σχετικά ερωτήματα για τους δείκτες προς την ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ.
 Το 2019, ενόψει της προετοιμασίας υποβολής των ΕΕΥ από τις ΔΑ και στο πλαίσιο
τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΣΣΑ για την εκτίμηση του Πλαισίου Επίδοσης όλων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την κατάρτιση της 2ης
Έκθεσης Προόδου του ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των δεδομένων επίτευξης
των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης και υποστήριξη στην τεκμηρίωση και την αιτιολόγηση που παρείχαν οι ΔΑ προς την ΕΕ.
Για την αρωγή των ΔΑ και των δικαιούχων στην κατανόηση και εφαρμογή των
αναδρομικών διορθώσεων των δεικτών, πραγματοποιήθηκε εκ νέου αναφορά, ανά
διακριτό στάδιο διαχείρισης και με περιπτωσιολογία, στο από 03/02/2020 έγγραφο
οδηγιών που καταρτίστηκε από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥ
ΟΠΣ) με πληροφορίες και διευκρινίσεις στις ΔΑ για επί μέρους θέματα/ σημεία που
αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του θεματικού ελέγχου για την αξιολόγηση του Συστήματος
Δεικτών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΛ στις
υπηρεσίες της ΕΑΣ και στις δεκαοκτώ Διαχειριστικές Αρχές το διάστημα ΑπριλίουΜαΐου 2019.
Ειδικότερα:


Πρόσκληση

Στις οδηγιες σημειωθηκε: «Στο ΟΠΣ, τα πεδια/Πινακες με τα στοιχεια των δεικτων της
Προσκλησης συνδεονται με τους Πινακες δεικτων του Τεχνικου Δελτιου Πραξης, στη
βαση των οποιων συμπληρωνεται η Αποφαση Ένταξης (δεικτες εκροων) και το Δελτιο
Επιτευξης Δεικτων.
Στις Προσκλησεις που εχουν ληξει, οι νεοι δεικτες συμπληρωθηκαν με επικαιροποιηση
της Προσκλησης στο ΟΠΣ για τεχνικους λογους, ωστε να υπαρχει συμβατοτητα μεταξυ
Προσκλησης και των λοιπων δελτιων επιλογης και παρακολουθησης στο ΟΠΣ.
Σε καθε περιπτωση, στην Προσκληση περιλαμβανεται:


σχετική αναφορά/αιτιολόγηση π.χ. επικαιροποίηση-συμπλήρωση νέων δεικτών



το σύνολο των δεικτών βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν όλες οι προτάσεις



δείκτης/ες αποτελέσματος, με ή χωρίς τιμή στόχου (βλ. αναλυτικότερα
κατωτέρω)

Αναλυτικότερα:
Σε όσες προσκλήσεις με ήδη ενταγμένες πράξεις οι νέοι δείκτες δεν έχουν ήδη ενσωματωθεί ως πρόσθετοι δείκτες και έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, οι αντίστοιχοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που ενδέχεται να γίνουν επιχειρησιακοί μετά την έγκριση της αναθεώρησης των προγραμμάτων θα πρέπει να συμπληρωθούν με επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για διαχειριστικούς λόγους (με υ-
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ποέκδοση π.χ. X.1). Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Πρόσκληση και
έχουν ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων δεν διαγράφονται στο ΟΠΣ.
Στην περίπτωση που δεν έχει ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων, στο πλαίσιο μη ενεργής πρόσκλησης (π.χ. άμεση αξιολόγηση), θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης
και ένταξης του συνόλου των προτάσεων με ίσους όρους και θα ληφθεί καθολικά μέριμνα για τις αναδρομικές διορθώσεις. Στην επικαιροποίηση πρέπει να επισυνάπτονται
και τα Δελτία Ταυτότητας των νέων δεικτών.
Στην περίπτωση που μία πρόσκληση είναι ενεργή (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων) (άμεση ή/και συγκριτική αξιολόγηση) και δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις, η ΔΑ προχωρά στην τροποποίηση της πρόσκλησης με συμπλήρωση/διόρθωση
του δείκτη και έκδοση νέας διοικητικής πράξης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Όλες οι προτάσεις αξιολογούνται και εντάσσονται με τα νέα δεδομένα δεικτών σύμφωνα με το αναθεωρημένο
ΕΠ.
Στην περίπτωση που μία πρόσκληση είναι ενεργή, με υποβληθείσες προτάσεις που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή που αριθμός τους έχει ήδη ενταχθεί, η ΔΑ συνεκτιμώντας τη φύση του δείκτη και των αλλαγών/διορθώσεων, τον αριθμό των προτάσεων
και το σχετικό διαχειριστικό φόρτο, εξετάζει αν:
i. θα προχωρήσει στην τροποποίηση της πρόσκλησης με διόρθωση του δείκτη και
ενδεχομένως με παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ώστε οι
προτάσεις να αξιολογηθούν και να ενταχθούν με βάση τα νέα στοιχεία, ή
ii. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και στη συνέχεια θα τακτοποιήσει
τις ήδη ενταγμένες πράξεις (όπως παραπάνω).
Αναφορικα με τους δείκτες αποτελέσματος και συμφωνα με τις οδηγιες που ειχαν
αποσταλει στις 25.01.2018 απο την ΕΥΣΣΑ, υπενθυμιζεται η σπουδαιοτητα
συμπληρωσης σε καθε προσκληση των σχετικων δεικτων αποτελεσματος. κατα
συνεπεια, οι ΔΑ πρεπει να εξασφαλισουν οτι σε καθε προσκληση:




εχουν συμπληρωθει αναδρομικα οι δεικτες εκροων και αποτελεσματος
εχουν επισυναφθει τα σε ισχυ Δελτια Ταυτοτητας Δεικτων».

Τεχνικό Δελτίο Πράξης-Απόφαση Ένταξης

Στις οδηγίες για το Τεχνικό Δελτίο πράξης –Απόφαση Ένταξης σημειώθηκε: «Μετά την
τακτοποίηση των προσκλήσεων στο ΟΠΣ, σε συνέχεια έκαστης αναθεώρησης στα ΕΠ,
ακολουθούν οι αναδρομικές τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις τόσο στο Τεχνικό Δελτίο
Πράξης όσο και εν συνεχεία στην Απόφαση Ένταξης (υπενθυμίζεται ότι στην Απόφαση
Ένταξης δεν εμφανίζονται δείκτες αποτελέσματος επομένως περιορίζονται οι αλλαγές
σε Πρόσκληση και ΤΔΠ), ώστε κατά προτεραιότητα να ευθυγραμμιστούν με τα σωστά
στοιχεία των δεικτών που πρέπει να παρακολουθούνται σε επίπεδο Πράξης, σύμφωνα
με το ισχύον Δελτίο Ταυτότητας κάθε Δείκτη και την ισχύουσα έκδοση του ΕΠ.
Σύμφωνα με τις από 25.01.2019 οδηγίες της ΕΑΣ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι
τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων με επικαιροποιημένα ΤΔΠ παραθέτοντας τη σχετική αιτιολόγηση/τεκμηρίωση αλλαγών των δεικτών, για τη διευκόλυνση της διαδρομής ελέγχου. Υπενθυμίζεται πως η επικαιροποίηση των ΤΔΠ προτάχθηκε ως άμεση ενέργεια αναδρομικών διορθώσεων με στόχο την ορθή και αξιόπιστη
αποτύπωση των τιμών επίτευξης των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης, αλλά ταυτόχρονα επισημάνθηκε πως είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαχειριστικών ενεργειών σε επόμενη φάση (τροποποίηση).
Οι ΔΑ στην τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης καλούνται να προσαρμόσουν τους
δείκτες, υιοθετώντας πλέον τους νέους και αξιολογώντας την κατάργηση των παλαιών
δεικτών. Σχετική τεκμηρίωση παρατίθεται από τον εισηγητή της τροποποίησης στο
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σχετικό διοικητικό έγγραφο. Η ΔΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για τις αλλαγές παραθέτοντας τη σχετική αιτιολόγηση.
Οι παλαιοί δείκτες παραμένουν στα επικαιροποιημένα ΤΔΠ για λόγους συνέπειας με την
εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Ένταξης μέχρι αυτή να τροποποιηθεί.
Σημειώνεται ότι για τις πράξεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο των οποίων συλλέγονται δεδομένα
συμμετεχόντων, είναι σημαντικό να συμπληρώνεται το Χρονικό Πλαίσιο υποβολής
στοιχείων στο ΟΠΣ (βλ. Κεφάλαιο 17), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος ως προς τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων
(microdata). Το έντυπο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ»,
στο οποίο περιλαμβάνεται και το χρονικό πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ, εκδόθηκε τον 01/2018. Συνοδεύει την Πρόσκληση για λόγους πληροφόρησης των δικαιούχων και αποτελεί μέρος των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης των πράξεων στο
ΕΠ. Θεωρούμε ότι η προσθήκη των προθεσμιών στις Αποφάσεις Ένταξης αναδρομικά
θα επιφέρει δυσανάλογο διαχειριστικό βάρος χωρίς προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι
πρόκειται κυρίως για αποφάσεις ένταξης πράξεων, για τις οποίες πιθανότατα έχει ήδη
πραγματοποιηθεί η υποβολή των στοιχείων στο ΟΠΣ. Δημιουργήθηκε υποχρεωτικός
έλεγχος επικύρωσης στην απόφαση ένταξης για την υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου "Ειδικοί Όροι/ Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ" για τις πράξεις με επιλογή Συλλογή προσωπικών δεδομένων (microdata). Επίσης δημιουργήθηκε
στην Πρόσκληση νέος προειδοποιητικός έλεγχος επικύρωσης, που ελέγχει την συμπλήρωσή του.
Με βάση τα παραπάνω, σε όλες τις πράξεις στις οποίες τροποποιήθηκε δείκτης/ες, θα
πρέπει οι ΔΑ να μεριμνήσουν για τις αντίστοιχες προσαρμογές στο ΤΔΠ και την Απόφαση Ένταξης. Αυτό ισχύει και για τις πράξεις στις οποίες η αλλαγή/τροποποίηση/αντικατάσταση δείκτη/ών έγινε χωρίς την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με βάση τις από 25/1/2019 οδηγίες».


Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης-Διοικητική Επαλήθευση

Στις σχετικές οδηγίες σημειώθηκε: «Με την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων των Αποφάσεων Ένταξης και των ΤΔΠ, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να συμπληρώνονται τα Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών (ΔΔΕΔΠ) έως και το έτος 2019, ενόψει
της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης που θα υποβληθεί το 2020.
Για την επιτυχια του αποτελεσματος κρινεται απαραιτητη η συνεργασια στις ΔΑ μεταξυ
των Μοναδων που εχουν την αρμοδιοτητα του προγραμματισμου και των Μοναδων με
την αρμοδιοτητα της εκδοσης προσκλησης, αποφασης ενταξης και τροποποιησης,
καθως και παρακολουθησης της υλοποιησης.
Όσον αφορα στην αναδρομικη υποβολη ΔΔΕΔΠ ειναι δικαιολογημενη στις παρακατω
περιπτωσεις:
1. Στην περιπτωση ενταξης πραξης (π.χ. πραξεις ΕΚΤ) που εχουν ηδη υλοποιηση σε ετη
προηγουμενα της ενταξης της, η υποβολη των ΔΔΕΔΠ γινεται αναδρομικα για τα ετη
αυτα. Εκτιμαται οτι η εισαγωγη ΔΔΕΔΠ με μηδενικη τιμη για ετη παλαιοτερα του
2017 (πχ πραξεις ΕΤΠΑ), συνεπαγεται μεγαλο προσθετο διοικητικο φορτο χωρις
καμια προστιθεμενη αξια για την παρακολουθηση και τη διευκολυνση της
διαδρομης ελεγχου.
2. Στην περιπτωση τροποποιησης ενος επιχειρησιακου δεικτη κατα την αναθεωρηση
του ΕΠ, που αυτος εχει ηδη χρησιμοποιηθει σε πραξεις (προσκλησεις, αποφασεις
ενταξης κλπ) που τροφοδοτησαν με τιμη επιτευξης τις Ετησιες Εκθεσεις
Υλοποιησης, απαιτειται να ακολουθηθουν ολα τα βηματα των αναδρομικων
διορθωσεων, ετσι ωστε να υποβληθουν αναδρομικα ΔΔΕΔΠ για το νεο δεικτη. Στο
πλαισιο αυτο, υπενθυμιζεται οτι στους πινακες της Ετησιας Έκθεσης, ειναι
διαθεσιμα προς συμπληρωση και τα προηγουμενα ετη κατα την υποβολη της
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Έκθεσης καθε ετος. Σχετικη τεκμηριωση για την αλλαγη αυτη ενσωματωνεται στην
αντιστοιχη στηλη του πινακα με τις παρατηρησεις Έκθεσης 2019».
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4.

4.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20142020 (ΠΑΑ)

Εισαγωγή

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


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



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



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

4.2

Συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020

Δείκτες πλαισίου
Οι κοινοί δείκτες πλαισίου καθορίζονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού 808/2014
και υπολογίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση τα
δεδομένα της EUROSTAT. Η συχνότητα συλλογής είναι συνήθως ετήσια, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τη διαδικασία συλλογής των πρωτογενών δεδομένων (πχ η
Έρευνα Γεωργικών Διαρθρώσεων πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια δειγματοληπτικά
και κάθε 10 χρόνια ως απογραφή). Η εν λόγω συλλογή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη
παρέμβαση από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δείκτες εκροών
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Οι κοινοί δείκτες εκροών καθορίζονται στο Παράρτημα IV του κανονισμού 808/2014.
Προς το παρόν δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετοι δείκτες για το ΠΑΑ 2014-2020. Τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται με κάθε αίτηση στήριξης και συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Ειδικά για τα δεδομένα που σχετίζονται με έκταση ή αριθμό ζώων, αυτά συλλέγονται μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, και μεταφέρονται σε κάθε σχετική αίτηση στήριξης με κατάλληλη υπηρεσία
διαδικτύου που έχει αναπτυχθεί.
Για αρκετούς δείκτες εκροών, των οποίων οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά
την ολοκλήρωση σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση στήριξης, προβλέπεται επικαιροποίηση/επιβεβαίωση τους κατά την ολοκλήρωση.
Δείκτες αποτελεσμάτων-δείκτες στόχοι
Οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων καθορίζονται επίσης στο Παράρτημα IV του κανονισμού 808/2014. Στο ΠΑΑ 2014-2020 έχουν καθοριστεί 3 ειδικοί δείκτες στόχου ως ακολούθως:
-

TS1: Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων
και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (περιοχή εστίασης 3Α)

-

TS2: Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (περιοχή εστίασης 4Γ)

-

TS3: Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (περιοχή εστίασης 5Ε)

Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που είναι ταυτόχρονα και δείκτες στόχοι, η συλλογή
των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των αιτήσεων στήριξης ή των αιτήσεων πληρωμής. Για τους λοιπούς δείκτες αποτελεσμάτων, οι πράξεις που σχετίζονται με τον τομέα επικέντρωσης στον οποίο αναφέρεται ο δείκτης σημαίνονται στο ΟΠΣΑΑ στο πλαίσιο της αίτηση στήριξης. Σε κάθε ορόσημο αξιολόγησης, ο αξιολογητής επιλέγει ένα
δείγμα από αυτές τις πράξεις προκειμένου να εκτιμήσει τη μεταβολή του δείκτη που
οφείλεται στην υλοποίηση της πράξης.
Δείκτες πλαισίου επιδόσεων
Οι προτεινόμενοι κοινοί δείκτες πλαισίου επιδόσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV
του κανονισμού 808/2014. Οι δείκτες αυτοί έχουν προσαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις στο ΠΑΑ. Τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται με κάθε αίτηση στήριξης και συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΟΠΣΑΑ). Ειδικά για τα δεδομένα που σχετίζονται με έκταση ή αριθμό ζώων, αυτά συλλέγονται μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 1ου
Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και μεταφέρονται σε κάθε σχετική αίτηση
στήριξης με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που έχει αναπτυχθεί.
Δείκτες επιπτώσεων
Οι κοινοί δείκτες επιπτώσεων αφορούν συνολικά στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και
καθορίζονται στο Παράρτημα του κανονισμού 834/2014. Οι δείκτες εκτιμώνται από
τον αξιολογητή με βάση δεδομένα της EUROSTAT ή άλλων πανευρωπαϊκών, ή παγκόσμιων βάσεων στατιστικών δεδομένων (FAO, World Bank, κ.ά) ή με ειδικές μελέτεςέρευνες που πραγματοποιούνται στα κράτη-μέλη (πχ Δείκτης τάσης πληθυσμού αγροτικών πουλιών, εξέλιξη γεωργικών και δασοκομικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας κ.ά.). Η ΕΥ ΠΑΑ, μεριμνά για την εκπόνηση των μελετών-ερευνών που δεν πραγματοποιούνται από άλλους φορείς.
Για το σύνολο των προαναφερθέντων δεικτών καθώς και για τα υπόλοιπα μέρη του
ΚΣΠΑ, έχουν εκδοθεί αναλυτικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δελτίων για κάθε δείκτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/FOOD-FARMINGFISHERIES/KEY-POLICIES/COMMON-AGRICULTURAL-POLICY/CMEF_EN).
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5.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΙΑΣ

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

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

-

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

-

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

-

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

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


τη λογική παρέμβασης του προγράμματος και τον καθορισμό των στόχων



τους κοινούς δείκτες



τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση



την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος



το σχέδιο αξιολόγησης



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



την επανεξέταση της επίδοσης.

Στο παράρτημα αυτού του Κανονισμού υπάρχει κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται με την αρχική κατάσταση, τις εκροές και τα αποτελέσματα που τυγχάνουν εφαρμογής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ως εξής:
Δείκτες πλαισίου: Αφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια, τον πληθυσμό ή την κατηγορία του πληθυσμού, και οι τιμές τους δεν εξαρτώνται απαραίτητα από την εφαρμογή
του προγράμματος. Παρέχουν ωστόσο τις βασικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι ανάγκες (Πίνακας 9).
Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους δείκτες πλαισίου είναι
διαθέσιμες από τα Εθνικά Προγράμματα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ή/και τις βάσεις δεδομένων της EUROSTAT, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες μεθοδολογίες από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας της ΕΕ, η οποία απαντά σε θέματα
που αφορούν τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνικών θεμάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Τιμές βάσης δεικτών πλαισίου ΕΠΑΛΘ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Μονάδα ΜέτρηΔείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση
Τιμή
σης
15.693
Αριθμός σκαφών
Δείκτης 1. Αλιευτικός Στόλος
451.375,90
KW
76.792,92
GT
Δείκτης 2. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ΙΠΑ (ισοδύναμο πλήρους απασχόλη18,54 Χιλιάδες Ευρώ (€)
σης)
Δείκτης 3. Καθαρό κέρδος
-58.042,53 Χιλιάδες Ευρώ (€)
Δείκτης 4. Απόδοση επένδυσης σε πάγια και υλικά στοιχεία ενεργητικού (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτι2,92
%
κής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. Τιμή δεικτών, κατά περίπτωση, στην
έκθεση για τον στόλο)
Δείκτης 5. Δείκτες βιολογικής αειφορίας (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών
δυνατοτήτων. Τιμή δεικτών, κατά περίπτωση, στην έκθεση για τον στόλο)
α) Δείκτης αειφορικής συγκομιδής
0,4
Αριθμός
β) δείκτης για αποθέματα που διατρέχουν κίνδυνο
1
Αριθμός
Δείκτης 6. Απόδοση καυσίμου κατά την αλίευση ιχθύων
1230
Λίτρα/τόνο
Δείκτης 7. Δείκτες οικοσυστήματος, όπως ορίζονται για την εφαρμογή της οδηγίας
2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)
α) Έκταση του θαλάσσιου βυθού που θίγεται ουσιαστικά από τις ανθρώπινες δρα73
ποσοστό
στηριότητες ανά είδος υποστρώματος
β) ποσοστά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητοειδών κατά την αλιεία (ανά μονάδα
0
ποσοστό
προσπάθειας)
Δείκτης 8. Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ)
α) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών
22.546
ΙΠΑ
β) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) γυναικών
Δείκτης 9. Επίπτωση εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών
α) Αριθμός εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών
12
Αριθμός
β) σε σχέση με τον συνολικό αριθμό αλιέων
0,05
ποσοστό
Δείκτης 10. Κάλυψη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κάλυψη περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για
6916
Km2
τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
β) Κάλυψη άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγρα0
Km2
φος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Μονάδα ΜέτρηΔείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση
Τιμή
σης
Δείκτης 1. Όγκος προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
113.825,3
τόνοι
Δείκτης 2. Αξία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
435.397,9 Χιλιάδες Ευρώ (€)
Δείκτης 3. Καθαρό κέρδος
Χιλιάδες Ευρώ (€)
Δείκτης 4. Όγκος προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
1.661
τόνοι
Δείκτης 5. Όγκος προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης
τόνοι
Δείκτης 6. Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ)
4115
Αριθμός Ατόμων
α) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών
ΙΠΑ
β) Αριθμός απασχολούμενων (ΙΠΑ) γυναικών
ΙΠΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ
Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση
Τιμή
Μονάδα Μέτρη-
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Δείκτης 1. Σοβαρές παραβάσεις στα κράτη μέλη
Δείκτης 2. Εκφορτώσεις που υποβάλλονται σε φυσικό έλεγχο
Δείκτης 3. Υφιστάμενοι διαθέσιμοι πόροι για τον έλεγχο
Διαθέσιμα σκάφη και αεροσκάφη ελέγχου
Αριθμός απασχολουμένων (ΙΠΑ)
Κονδύλιο του προϋπολογισμού
Σκάφη εξοπλισμένα με σύστημα ERS ή/και VMS
Δείκτης: Τήρηση αιτημάτων υποβολής δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΣΔ

2.252
10
106
7.300
171.172,22
1299
100

σης
Αριθμός
Ποσοστό
Αριθμός
Αριθμός
Χιλιάδες Ευρώ (€)
Αριθμός
Ποσοστό

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση
Δείκτης. Μήκος της ακτογραμμής, κύριες πλωτές οδοί και κύρια επιφανειακά ύδατα
α) Μήκος της ακτογραμμής
β) Μήκος των κύριων πλωτών οδών
γ) Επιφάνεια των κύριων επιφανειακών υδάτων
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης

Τιμή
16.000

Δείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση

Τιμή

Δείκτης 1. Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), ενώσεις ΟΠ, διακλαδικές οργανώσεις
(ΔΚΟ)
α) Αριθ. ΟΠ (β) Αριθ. ενώσεων ΟΠ (γ) Αριθ. ΔΚΟ (δ) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά ΟΠ (ε) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά ένωση ΟΠ
στ) Αριθ. παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά ΔΚΟ
ζ) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών ΟΠ (η) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών ενώσεων ΟΠ (θ) % παραγωγών ή επιχειρήσεων μελών ΔΚΟ

(α) 1
(β) 0
(γ) 0
(δ) 10
(ε) 0
(στ) 0
(ζ) 0,02
(η) 0
(θ) 0

Μονάδα Μέτρησης
Km
Km
Km2
Μονάδα Μέτρησης
(α), (β), (γ), (δ),
(ε), και (στ) αριθμός
(ζ), (η) και (θ)
ποσοστό

Δείκτης 2. Ετήσια αξία του κύκλου εργασιών παραγωγής που διατίθεται σε εμπορία
στην ΕΕ
(α) 452.976 (α) Χιλιάδες ευρώ
(α) Ετήσια αξία του κύκλου εργασιών παραγωγής που διατίθεται σε εμπορία στην ΕΕ
(β) 0,015
(β) %
(β) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (αξία) ανά ΟΠ (γ) % παραγωγής που
(γ) 0
(γ) %
διατίθεται στην αγορά (αξία) ανά ένωση ΟΠ
(δ) 0
(δ) %
(δ) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (αξία) ανά ΔΚΟ
(ε) 0,015
(ε) %
(ε) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ΟΠ
(στ) 0
(στ) %
(στ) % παραγωγής που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ένωση ΟΠ (ζ) % παρα(ζ) 0
(ζ) %
γωγής που διατίθεται στην αγορά (όγκος) ανά ΔΚΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Μονάδα ΜέτρηΔείκτης πλαισίου που περιγράφει την αρχική κατάσταση
Τιμή
σης
Δείκτης 1. Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θα0
%
λάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)
Δείκτης 2. Κάλυψη προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κάλυψη περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για
6.916
τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
Km2
β) Κάλυψη άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγρα0
φος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ

Δείκτες εκροών: Σχετίζονται με τα παραδοτέα που αναμένεται να παραχθούν από το
πρόγραμμα όπως προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες πράξεις και αναφέρονται σε
αριθμό έργων που υλοποιούνται (Πίνακας 6 στο Κεφάλαιο 1.2).
Δείκτες αποτελέσματος: Αντιπροσωπεύουν τα άμεσα αποτελέσματα στους δικαιούχους και άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίηση του προγράμματος. Σχετίζονται με
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τις συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ένωσης (άρθρο 6 του Καν. 508/2014), και σε
κάποιες περιπτώσεις με μεταβολή στην τιμή ορισμένων δεικτών πλαισίου.
Οι δείκτες αποτελέσματος υπολογίζονται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται από τους
δικαιούχους στις αιτήσεις που συμπληρώνουν για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Οι
δείκτες αποτελέσματος καταγράφονται στο επίπεδο του δικαιούχου, ακόμη και αν η
πράξη αφορά μόνο ένα τμήμα ή μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικαιούχου, και η μέτρησή τους προϋποθέτει την ακόλουθη διαδικασία:
α) μια πρώτη εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τη Διαχειριστική Αρχή
με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους δικαιούχους στα έντυπα των αιτήσεών τους.
β) μία επικύρωση αυτών των εκτιμήσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο εκπόνησης των ετήσιων εκθέσεων για το 2017 και το 2019, χρησιμοποιώντας δελτία παρακολούθησης και διενεργώντας έρευνες πεδίου και αξιολογήσεις. Η συχνότητα αυτών
των ασκήσεων επικύρωσης και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ορίζονται στο σχέδιο αξιολόγησης.
Εξαιρέσεις αποτελούν οι δείκτες αποτελέσματος της προτεραιότητας 3 καθώς και ο
δείκτης 6.1, για τους οποίους η μέτρηση της προόδου γίνεται με βάση στοιχεία που παρέχουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αποτελέσματος ορίζονται ως «μεταβολή με
την πάροδο του χρόνου». Αυτό σημαίνει ότι η ΔΑ θα πρέπει να ξέρει για κάθε πράξη:
 Την τιμή βάσης πριν από την έναρξη υλοποίηση της πράξης (Καν.480/2014, Παράρτημα ΙΙΙ, πεδίο 37).0
 Το ενδεικτικό αποτέλεσμα (τιμή-στόχος) που αναμένεται από το δικαιούχο
(Καν.1243/2014, Παράρτημα Ι, πεδίο 23).
 Την περίοδο αναφοράς (όπως ορίζεται για κάθε δείκτη, στο δελτίο ταυτότητας
δείκτη).
Οι τιμές βάσης θα καταγράφονται υποχρεωτικά δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για
σκοπούς αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος.
Στο Παράρτημα 5 έχουν αποτυπωθεί οι δείκτες αποτελέσματος, με αναφορά στη μονάδα μέτρησης, την πηγή και το φορέα άντλησης των δεδομένων, το θεματικό στόχο του
ΣΕΣ που αφορά, τον ειδικό στόχο του ΕΤΘΑ με τον οποίο συνδέεται και τα μέτρα του
προγράμματος με τα οποία σχετίζεται.
Η μέτρηση των τιμών προόδου των δεικτών αποτελέσματος (ετησίως ή στη συχνότητα
που έχει ορισθεί για κάθε δείκτη) γίνεται με ευθύνη της ΔΑ με στοιχεία που συλλέγονται
απευθείας από τους δικαιούχους μέσω των Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δείκτη. Οι τιμές
αυτές καταχωρούνται από τη ΔΑ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και αποστέλλονται στην ΕΕ στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του προγράμματος.
Κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δικαιούχους περιλαμβάνει ρητή αναφορά
στους ειδικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος (με τις τιμές στόχους)
στην επίτευξη των οποίων απαιτείται να συμβάλει. Οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος για το ΕΠΑΛΘ αποτυπώνονται στον Πίνακα 10.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - Στοχοθεσία δεικτών αποτελέσματος ΕΠΑΛΘ
κωδικός
SFC2014
1.1

1.10.α
1.2
1.3
1.4.α
1.4.β

1.5

Μεταβολή της αξίας της παραγωγής
Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
Μεταβολή του όγκου της παραγωγής
Μεταβολή των καθαρών κερδών
Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα
Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα

1.6

Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου κατά την αλίευση ιχθύων
Μεταβολή του % των στόλων στους οποίους παρατηρείται
έλλειψη ισορροπίας

1.7

Απασχόληση που δημιουργείται στον τομέα της αλιείας ή σε
συμπληρωματικές δραστηριότητες

2.7

Απασχόληση που δημιουργείται στον τομέα της αλιείας ή σε
συμπληρωματικές δραστηριότητες
Μεταβολή του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και
τραυματισμών
Μεταβολή του % των εργατικών ατυχημάτων και τραυματισμών σε σχέση με το σύνολο των αλιέων
Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας
2008/56/ΕΚ
Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Μεταβολή της αξίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Μεταβολή των καθαρών κερδών
Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Μεταβολή του όγκου των προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης
Μεταβολή του όγκου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που
πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας
Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν περιβαλλοντικές
υπηρεσίες

2.8

Απασχόληση που δημιουργείται

1.8
1.9.α
1.9.β

1.10.β
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.9
3.α.1
3.α.2
3.β.1
4.1
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Τίτλος δείκτη αποτελέσματος

Απασχόληση που διατηρείται
Αριθμός σοβαρών παραβάσεων που εντοπίστηκαν
Εκφορτώσεις που έχουν υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο
Αύξηση του ποσοστού τήρησης αιτημάτων υποβολής δεδομένων
Απασχόληση που δημιουργείται

Μονάδα
μέτρησης
χιλιάδες ευρώ

Τιμή
στόχος
100

Km²
τόνοι
χιλιάδες ευρώ
τόνοι
%
λίτρα καυσίμου/τόνους εκφορτωθέντων
αλιευμάτων

3.500
0
1.957,91
58
-6

%
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης)
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης)

-3,17

0

100

450

αριθμός

-6

%

-50

Km²
τόνοι
χιλιάδες ευρώ
χιλιάδες ευρώ

0
30.150
115.816,14
1.389,80

τόνοι

0

τόνοι

0

τόνοι

0

αριθμός
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης)
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης)
αριθμός
%

2

%
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους

20

50
0
10
100
90

4.2
4.3
5.1.α
5.1.β
5.1.γ
5.1.δ
6.1

6.2.α

6.2.β

Απασχόληση που διατηρείται
Επιχειρήσεις που δημιουργούνται
Μεταβολή της αξίας των πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ
Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ
Μεταβολή της αξίας των πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ
Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ
Αύξηση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για
την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)
Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας
2008/56/ΕΚ

απασχόλησης)
ΙΠΑ (ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης)
αριθμός
χιλιάδες ευρώ
τόνοι
χιλιάδες ευρώ
τόνοι

60
150
304.651
79.314
5.325,49
25.000

%

Km²

0

Km²

0

* Το μηδέν σημαίνει είτε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική κατάσταση εκτός από την περίπτωση
του δείκτη «Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ», ο οποίος δεν έχει εφαρμογή στο Πρόγραμμα.

Τον Οκτώβριο του 2016 εκδόθηκε από την DG MARE έγγραφο με τίτλο «Definitions of
Common Indicators», το οποίο παρέχει ένα σύνολο λειτουργικών ορισμών για όλους
τους κοινούς δείκτες και μία βάση για τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, ως μέρος της υλοποίησης του ΕΠ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων με στόχο την εξασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιμότητας.
Το έγγραφο μεταφράζεται στα ελληνικά και οι πληροφορίες που περιέχει αποτελούν τα
στοιχεία που θα ενσωματωθούν στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη για τους κοινούς δείκτες του ΕΠΑΛΘ.
Για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων υλοποίησης του
Προγράμματος προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος απαιτείται καταρχήν μία εκτίμηση των αναγκών σε δεδομένα
ανά είδος/ κατηγορία δείκτη λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση,
την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα μελετών όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ένα από τα βασικά βήματα για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής δεδομένων
είναι η ενημέρωση και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων να προβλεφθούν
τα απαραίτητα στοιχεία που θα συλλέγονται και θα καταχωρούνται για τις ανάγκες
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.
Στο εγκεκριμένο ΕΠΑΛΘ συμπεριλαμβάνεται σχέδιο αξιολόγησης το οποίο:
-

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

-

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

-

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

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΕΣΠΑ) έχει προσαρμοστεί κατάλληλα,
ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τυποποιημένων αναφορών ως προς τους δείκτες εκροών, αποτελέσματος και την πορεία των πληρωμών. Παράλληλα, έχουν αξιοποιηθεί και άλλα πληροφοριακά συστήματα για τη συγκέντρωση δεδομένων, όπως το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας «ΟΣΠΑ» που υλοποιείται από τη Γενική
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Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας και τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
Στο πλαίσιο της προσαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ προκειμένου να ενσωματωθούν οι ανάγκες του ΣΔΕ του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε η ακόλουθη σειρά ενεργειών:
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-

Κωδικοποίηση σωρευτικών δεδομένων Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014.

-

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

-

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

-

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

-

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

6.

6.1

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αναλύσεις από τις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ

Οι σχετικές απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για την επιλογή δεικτών αποτελέσματος και
τα κριτήρια ποιότητάς τους (‘’the selection of result indicators for each programme
providing information on what motivates the selection of policy actions financed by the
programme, …..Each indicator respect the following criteria: robust…, statistical validation… Clarity of normative interpretation… Responsiveness to policy…..Timely collection
and aggregation of data: Statistical validation’’), αντιμετωπίσθηκαν σε πρώτη φάση στις
υποβληθείσες μέσω SFC2014 εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ (α.π. 30941/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1605/
12-7-2013), στην εκ των προτέρων αξιολόγηση κάθε προγράμματος διασφαλίζεται στο
επίπεδο του σχεδιασμού ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των λοιπών αναλύσεων που απαιτούνται: α. «ανάλυση του κατά πόσον η επιλογή δεικτών αποτελέσματος αντανακλά
την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα» (προκειμένου να καλυφθεί το υποκριτήριο 3 του σχεδίου δράσης) και β. «ανάλυση των κριτηρίων ποιότητας κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της
κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή των στοιχείων».
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 υλοποιήθηκαν δύο σχετικές ενέργειες: 1. Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) και 2. Ανάλυση αν η επιλογή των
δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής στο πλαίσιο
της ex ante αξιολόγησης.
Από την αποδελτίωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ με
συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνονται,
είτε ως αναλυτική αξιολόγηση με υποστήριξη-τεκμηρίωση είτε και σε ορισμένες περιπτώσεις ως γενική εκτίμηση και ως διαπιστώσεις με παρατηρήσεις. Η πλειονότητα των
αξιολογήσεων προσεγγίζει μεθοδολογικά την ανάλυση με τη χρήση κλίμακας βαθμονόμησης των κριτηρίων για κάθε δείκτη, εμπειρικής ανάλυσης ή αξιολόγησης ‘SMART’. Για
το σκοπό αυτό αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματική ανάλυση, με την τεκμηρίωση
ορισμένων κριτηρίων να υποστηρίζεται και από τη διαδικασία στατιστικής επικύρωσης, με τη χρήση δελτίων ταυτότητας δείκτη (βλ. Κεφάλαιο 6.1).

6.2

Άθροιση δεικτών (AGGREGATION)

Η δυνατότητα άθροισης των τιμών των δεικτών δίνεται για τους κοινούς δείκτες των
Ταμείων. Για τους ειδικούς δείκτες η δυνατότητα αυτή κρίνεται κατά περίπτωση και
αποτυπώνεται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη. Επίσης, εξετάζεται από τις συντονιστικές
υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ) η διασφάλιση της δυνατότητας αυτής για τους ειδικούς
δείκτες που «ομογενοποιούνται» δηλ. για τους ειδικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται
από περισσότερα του ενός ΕΠ.
Η επιλογή και στοχοθέτηση των κοινών δεικτών εκροών στα εγκεκριμένα ΕΠ έχει
γίνει σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας με βάση το Υπόδειγμα κατάρτισης των
ΕΠ. Το ίδιο επίπεδο στοιχείων απαιτείται για την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Υ-
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λοποίησης (ΕΕΥ) και της Έκθεσης προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως προκύπτει
από τον εκτελεστικό Κανονισμό 207/2015 της ΕΕ.
Η αναγκαιότητα υποβολής τιμών προόδου/επίτευξης κοινών δεικτών σε ανώτερο επίπεδο (π.χ. σε εθνικό επίπεδο) μπορεί να υπάρχει σε περιπτώσεις αναφορών πέραν
των κανονιστικών, όπως π.χ. η εκτίμηση του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που υποστηρίχτηκαν από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, των θέσεων απασχόλησης
που δημιουργήθηκαν από την ενίσχυση των επιχειρήσεων, του συνόλου μόχλευσης της
ιδιωτικής δαπάνης για τα έργα Κρατικών ενισχύσεων κ.α. Για κάθε κοινό δείκτη, στο
κοινό Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη έχει εξειδικευτεί μεθοδολογία μέτρησης. Το Δελτίο
Ταυτότητας Δείκτη είναι διαθέσιμο στις ΔΑ και στους δικαιούχους μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Δεδομένου ότι στο σύστημα κάποια πεδία τους είναι λειτουργικά, το ΟΠΣ ΕΣΠΑ έχει τη
δυνατότητα να αθροίζει αυτόματα τις τιμές των δεικτών αυτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ο κίνδυνος πολλαπλών μετρήσεων για τον ίδιο δείκτη, με βάση τους ορισμούς των κοινών δεικτών. Για παράδειγμα, ο δείκτης «COO1: Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ», όπου ο
αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ θα πρέπει σύμφωνα με
τον ορισμό της Ε.Ε να προσμετράται μία φορά στις περιπτώσεις που η ίδια επιχείρηση
έχει πάρει δύο ή περισσότερες διαφορετικές μορφές στήριξης π.χ. επιχορήγηση και δάνειο και μη χρηματοοικονομική στήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ
δύναται να υπολογίζει με ακρίβεια, σε επίπεδο ΕΠ και σε επίπεδο ΕΣΠΑ, την τιμή επίτευξης του δείκτη, κάνοντας χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως μοναδικού κωδικού για κάθε επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ακρίβεια
των στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή των ΕΕΥ.
Η ΕΥΣΣΑ με στόχο την αντιμετώπιση σχετικής παρατήρησης της Ευρ. Επιτροπής στις
ΕΕΥ των ΕΠ για το 2017 που υποβλήθηκαν στην ΕΕ το 2018, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στις ΔΑ για τον υπολογισμό της τιμής επίτευξης των δεικτών, προκειμένου
να αποφευχθεί το σφάλμα της «διπλομέτρησης». Οι οδηγίες αυτές δόθηκαν στις ΔΑ
στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΕΕΥ για το έτος 2018 (που υποβλήθηκαν το 2019),
καθώς και σε σχετικό κύκλο σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκε για όλες τις ΔΑ από
την ΕΥΣΣΑ. Με τις οδηγίες αυτές, επισημάνθηκε η ανάγκη πραγματοποίησης σχολαστικών ελέγχων από τις ΔΑ κατά την κατάρτιση και αποστολή των ΕΕΥ, προκειμένου οι
τιμές στη στήλη που αφορά το στόχο του κάθε δείκτη από τα ενταγμένα έργα, να
είναι συμβατές με τους στόχους του ΕΠ για το 2023. Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση κατά την οποία υλοποιούνται πολλά έργα του ίδιου θεματικού πεδίου στην
ίδια χωρική ενότητα και παράλληλα σε όλα τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ)
παρακολουθείται ο ίδιος δείκτης εκροών που μετρά άτομα. Για την αποφυγή διπλομέτρησης κατά τον υπολογισμό του στόχου του δείκτη δεν θα πρέπει να αθροίζονται οι
πληθυσμοί όλων των ΤΔΠ, αλλά να χρησιμοποιείται μια φορά ο πληθυσμός της χωρικής ενότητας που υλοποιούνται τα έργα. Σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτουν οι δείκτες
ΕΤΠΑ που αφορούν πληθυσμούς (κοινοί δείκτες εκροών CO18, CO19, CO20, CO21 και
CO36), όπου οι ΔΑ πρέπει να συμβουλεύονται τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών που
έχουν καταρτιστεί από την ΕΥΣΣΑ για αυτούς τους κοινούς δείκτες (ειδικά στο ΔΤΔ του
δείκτη CO36/υγεία δημιουργήθηκαν αναλυτικά φύλλα υπολογισμού των πληθυσμών σε
συνεργασία με την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας).
Σε ό,τι αφορά τους κοινούς δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ, η άθροισή τους γίνεται στα επίπεδα του ΕΠ/άξονα προτεραιότητας/επενδυτικής προτεραιότητας/κατηγορίας Περιφέρειας με την κατηγοριοποίηση
των τιμών τους ανά φύλο σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Κανονισμούς και τα μεθοδολογικά έγγραφα της ΕΕ. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες ΠΑΝ για τους οποίους δεν
απαιτείται η αναφορά τιμών ανά κατηγορία Περιφέρειας.
Ειδικά για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη αποτελεσμάτων 11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» για την ΕΕΥ
του έτους 2018 (που υποβλήθηκε το 2019), οι ΔΑ έλαβαν σχετικές οδηγίες από την ΕΥ78

ΣΕΚΤ με το από 17.1.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς η τιμή του δείκτη που συμπληρώθηκε στον πίνακα 2Γ της ΕΕΥ στη στήλη του έτους 2018, αφορούσε αθροιστικά όλα
τα χρόνια.
Πέραν της ανωτέρω ειδικής περίπτωσης, στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι σε λειτουργία
όλες οι τεχνικές ρυθμίσεις για τον αυτόματο υπολογισμό των τιμών των εν λόγω δεικτών, στη βάση της επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata), τα οποία αποθηκεύονται/καταχωρούνται στο ΟΠΣ για όλες τις
πράξεις των ΕΠ/ΕΚΤ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ΟΠΣ έχει ενσωματώσει (σχεδιάσει και
εφαρμόζει) όλους τους απαιτούμενους ελέγχους επικύρωσης (validation checks)
έχοντας εξασφαλίσει κεντρικά την ορθότητα και την πληρότητα δεδομένων ανά συμμετέχοντα και ανά πράξη (κατά κανόνα η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου γίνεται με χρήση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), καθώς και όλες τις διαδικασίες/τεχνικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την «πληρότητα των δεδομένων»
(completeness of data) για τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών συμμετεχόντων
ΕΚΤ/ΠΑΝ.

6.3

Έγκαιρη συλλογή δεδομένων και τροφοδότηση με στοιχεία δεικτών των
Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ και των Εκθέσεων Προόδου του
ΕΣΠΑ

Οι κυριότερες κανονιστικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων προόδου δεικτών από τις
ΔΑ και την ΕΑΣ είναι οι εξής:
-

Ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης των
ΕΠ μέσω της SFC2014 από τις Διαχειριστικές Αρχές (αρ. 50, Καν. ΕΕ 1303/2013,
Εκτελεστικός Καν. 207/2015)26.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Στον Πίνακα 11 αποτυπώνεται ο χρονικός προγραμματισμός υποβολής στην ΕΕ των
Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης (ΕΕΥ) των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ,
το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ.

26 Βλ. σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020, 25.04.2016, Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΥΣΣΑ 833.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - Χρονικός προγραμματισμός υποβολής εκθέσεων προόδου στην ΕΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΝ. 207/2015

ΤΥΠΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (Παράρτημα V)
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2015
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2016
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2017
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2018
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2019
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2020
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2021
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2022
Τελική Έκθεση
υλοποίησης

2014, 2015

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2016

2016

ΜΕΡΟΣ Α+Β

Περιεκτική

Έως 30 Ιουνίου 2017

2017

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2018

2018

ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ

Περιεκτική

Έως 30 Ιουνίου 2019

2019

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 202027

2020

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2021

2021

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2022

2022

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2023

2023

ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ

Έως 15 Φεβρουαρίου 2025
(Με απόφαση της Επιτροπής η
ημερομηνία υποβολής της
Τελικής Έκθεσης μπορεί να
μεταφερθεί την 1.3.2025)

ΕΠ του Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας (Παράρτημα Χ)
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2016
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2016
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2017
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2018
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2019
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2020
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2021
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2022
Ετήσια Έκθεση
υλοποίησης 2023
Τελική Έκθεση
υλοποίησης

2014, 2015

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2016

2014, 2015

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2016

2016

ΜΕΡΟΣ Α+Β

Περιεκτική

Έως 30 Ιουνίου 2017

2017

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2018

2018

ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ

Περιεκτική

Έως 30 Ιουνίου 2019

2019

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2020

2020

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2021

2021

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2022

2022

ΜΕΡΟΣ Α

Συνοπτική

Έως 31 Μαΐου 2023

2025

ΜΕΡΟΣ Α+Β+Γ

Έως 15 Φεβρουαρίου 2025

27 Με την τροποποίηση του ΚΚΔ 1303/2013 στις 23.04.2020, όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την
αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, η ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος, που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, για το έτος
2019 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για όλα τα ΕΔΕΤ, κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες που ορίζονται στους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.
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Σημείωση: Ειδικά για την ΠΑΝ υποβλήθηκε η 1η ΕΕΥ για το έτος υλοποίησης 2014 στις 30 Απριλίου του 2015. Έκτοτε, για
την ΠΑΝ, τα δεδομένα όλων των κοινών και των ειδικών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται
κάθε χρόνο στην συνολική ΕΕΥ του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του κοινού δείκτη εκροών «άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση». Τα δεδομένα του κοινού δείκτη εκροών «άτομα από αγροτικές περιοχές» περιλαμβάνονται στην ΕΕΥ που υποβάλλεται το 2017. Τα δεδομένα των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ και ΠΑΝ (παράρτημα Ι Καν.ΕΚΤ) περιλαμβάνονται στην ΕΕΥ που υποβάλλεται το 2019 και στην Τελική Έκθεση Υλοποίησης, ενώ τα δεδομένα των κοινών δεικτών άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΠΑΝ (παράρτημα ΙΙ
Καν.ΕΚΤ) περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στις ΕΕΥ. Τα δεδομένα όλων των δεικτών για τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ υποβάλλονται από τον Απρίλιο του 2015 και για τα επόμενα έτη στις ΕΕΥ.

Για την κατάρτιση των ΕΕΥ των ΕΠ έχουν εκπονηθεί σχετικές οδηγίες με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020» (25.04.2016, Αρ. πρωτ. 44629/ ΕΥΣΣΑ
833). Στόχος τους είναι η περιγραφή των κύριων σημείων του περιεχομένου των ΕΕΥ
των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στην κατάρτιση της 1ης
Ετήσιας Έκθεσης για τα έτη 2014 και 2015 και την αποτύπωση των βασικών βημάτων
προετοιμασίας, κατάρτισης και υποβολής τους στην ΕΕ. Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται
στις ΔΑ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Για τις ειδικές και πρόσθετες ανάγκες της κατάρτισης και υποβολής των ΕΕΥ, η ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ αποστέλλει συμπληρωματικές οδηγίες με βάση το έτος υποβολής τους. Για την
έγκαιρη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων προόδου των δεικτών των ΕΠ (κοινών
και ειδικών) στο πλαίσιο της κατάρτισης της EEY των ΕΠ και της Έκθεσης προόδου του
ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται στο ΣΔΕ η υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος. Το Δελτίο αυτό συμπληρώνεται και
εισάγεται στο ΟΠΣ από το δικαιούχο της πράξης και επαληθεύεται διοικητικά από τη
ΔΑ του ΕΠ, έτσι ώστε οι τιμές προόδου και επίτευξης των στόχων των δεικτών να υπολογίζονται και να αποθηκεύονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με στόχο την παραγωγή των απαραίτητων πινάκων και αναφορών. Η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
τα στοιχεία προόδου δεικτών είναι επιβεβλημένη και μέσα από τις διαδικασίες του ΣΔΕ,
ώστε να να είναι δυνατή η παροχή στοιχείων προόδου δεικτών όταν απαιτούνται.
Ο Πίνακας 12 αποτυπώνει τις προθεσμίες συλλογής πρωτογενών στοιχείων προόδου
δεικτών για τους δικαιούχους και τις ΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προθεσμίες που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (εγχειρίδιο διαδικασιών).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - Προθεσμίες και απαιτήσεις συλλογής στοιχείων προόδου δεικτών
για δικαιούχους και ΔΑ ανά είδος δείκτη
Είδος δείκτη

Κοινοί και ειδικοί
δείκτες εκροών ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής

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

Δείκτες Αποτελέσματος ΕΤΠΑΤαμείου Συνοχής

Προθεσμίες-ελάχιστες απαιτήσεις
Για τους Δικαιούχους
Για τις Διαχειριστικές Αρχές
 Έως το τέλος Μαρτίου του έτους
Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης
υποβολής της ΕΕΥ, η ΔΑ ελέγΔεικτών για κάθε πράξη τουλάχιστον
χει/διασφαλίζει την εισαγωγή στο
μία φορά για κάθε έτος υλοποίησης. Το
ΟΠΣ των δελτίων Δήλωσης ΕπίτευΔελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών πράξης Δεικτών Πράξης για τα έτη αναξης πρέπει να συμπληρώνεται και να
φοράς της έκθεσης προόδου.
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του Φε Συμπλήρωση Δελτίου Διοικητικής
βρουαρίου κάθε έτους. Η ΔΑ ωστόσο,
Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών
μπορεί να ζητήσει την υποβολή του ΔελΠράξης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
τίου περισσότερες φορές κατά τη διάρυποβολής του.
κεια του έτους σε χρονικά διαστήματα
 Συμπλήρωση Δελτίου Παρακολούπου θα ορίσει η ίδια για συγκεκριμένες
θησης-Αξιολόγησης Προόδου Πράανάγκες παρακολούθησης όπως της
ξης, συνοδευόμενου από ειδική αναπαρακολούθησης των δεικτών του
φορά που η ΔΑ/ΕΦ εξάγει από το
Πλαισίου Επιδόσεων.
ΟΠΣ ΕΣΠΑ τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.
 Έως το τέλος Μαρτίου του έτους
Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης
υποβολής της ετήσιας έκθεσης
Δεικτών Πράξης έως το τέλος του Φεπροόδου η ΔΑ ελέγχει/διασφαλίζει
βρουαρίου κάθε έτους. (ανάλογα με τη
την εισαγωγή στο ΟΠΣ των αποφύση της πράξης και τη συχνότητα μέγραφικών δελτίων συμμετεχόντων
τρησης των αντίστοιχων δεικτών του
για τα έτη αναφοράς της έκθεσης
ΕΠ, είναι δυνατή η υποβολή του δελτίου
προόδου.
περισσότερες φορές εντός του έτους, σε
 Συμπλήρωση Δελτίου Διοικητικής
χρονικά διαστήματα που θα προσδιορίΕπαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών
Πράξης εντός δέκα (10) εργάσισει η αρμόδια ΔΑ.)
μων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του από την ημερομηνία
Ένα μήνα μετά την είσοδο και ένα μήνα
που θα τεθεί το Δελτίο Δήλωσης Εμετά την έξοδο των συμμετεχόντων στις
πίτευξης Δεικτών Πράξης σε κατάπράξεις, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν
σταση «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες με  Συμπλήρωση Δελτίου Παρακολούσκοπό να έχουν εξασφαλίσει τη συλλογή
θησης-Αξιολόγησης Προόδου Πράξης, συνοδευόμενου από ειδική ανατων συμπληρωμένων απογραφικών
φορά που η ΔΑ/ΕΦ εξάγει από το
δελτίων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.
ΟΠΣ ΕΣΠΑ τουλάχιστον σε εξαμηΕάν πρόκειται για πράξεις στις οποίες
νιαία βάση.
εισέρχονται (ή/και εξέρχονται) οι συμμετέχοντες σταδιακά και όχι όλοι μαζικά
κατά την έναρξη (ή/και λήξη) υλοποίησης των πράξεων, οι δικαιούχοι πρέπει
να εξασφαλίζουν σε μία συνεχή διαδικασία τη σταδιακή συλλογή των απογραφικών δελτίων για κάθε συμμετέχοντα
που εισέρχεται (εξέρχεται) στην πράξη.
Συλλογή και συμπλήρωση των τιμών
προόδου όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ από τη ΔΑ σε συνεργασία
με τις πηγές-φορείς που παρέχουν τα
στοιχεία, το αργότερο 1 μήνα προ της
υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ

* Αφορά κυρίως στις περιπτώσεις δράσεων (όπως η δράση εναρμόνισης επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής), όπου
απαιτείται η εγγραφή των συμμετεχόντων στην έναρξη. Σε περιπτώσεις δράσεων όπου γίνεται τμηματική είσοδος των
συμμετεχόντων στη δράση, ο δικαιούχος υποβάλλει τα δελτία εισόδου σταδιακά.
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6.4

Διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης δεικτών

Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της προόδου των
δεδομένων των δεικτών σύμφωνα με τις επιμέρους απαιτήσεις των Κανονισμών. Τα
δεδομένα αυτά απαιτείται να πληρούν τα κριτήρια της ποιότητας και της αξιοπιστίας,
σύμφωνα με το άρθρο 142 του Καν. ΕΕ 1303/2013. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
σοβαρή έλλειψη στην ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων δεικτών (για παράδειγμα κατά τη διενέργεια σχετικών
ελέγχων) η ΕΕ έχει τη δυνατότητα αναστολής όλων ή μέρους των πληρωμών
στο επίπεδο προτεραιοτήτων των ΕΠ
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης λαμβάνονται τα
ακόλουθα μέτρα.
6.4.1

Κοινή προσέγγιση στην εφαρμογή των ορισμών των δεικτών και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα σχετικά με την εξέλιξη της
προόδου των δεικτών, τόσο χρονικά όσο και μεταξύ των ΕΠ, πρέπει να είναι συγκρίσιμα. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά για τους κοινούς δείκτες, όπου τα
στοιχεία πρέπει να είναι συγκρίσιμα και μεταξύ των Κρατών Μελών.
Αυτό διασφαλίζεται μέσω της κοινής προσέγγισης στην εφαρμογή των ορισμών και
των μεθοδολογιών μέτρησης των δεικτών, καθώς και των διαδικασιών επεξεργασίας
δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται, επικαιροποιούνται και αναρτώνται
στο ΟΠΣ, τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΔΤΔ) τα οποία περιέχουν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με τη στοχοθέτηση και την παρακολούθηση του δείκτη, καθώς
και άλλα στοιχεία όπως ο ορισμός του, η μέθοδος μέτρησης, η πηγή και η συχνότητα
παροχής των δεδομένων.
Για τους κοινούς δείκτες και τους ομογενοποιημένους δείκτες, οι ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις σχετικά με την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των ΔΤΔ.
Για τους ειδικούς δείκτες ανά ΕΠ, κάθε ΔΑ/Μονάδα Α΄, ελέγχει ότι οι ορισμοί τους
εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο εντός του Προγράμματος. Είναι υπεύθυνη για την ορθή
καταγραφή και την επικαιροποίηση των ορισμών στα σχετικά ΔΤΔ. Επίσης, η ΔΑ έχει
την ευθύνη να ενημερώσει την ΕΑΣ και να διασφαλίσει ότι τα ΔΤΔ είναι διαθέσιμα
στους δικαιούχους του Προγράμματος μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Για να διασφαλισθεί κοινή προσέγγιση στην εφαρμογή των ορισμών των δεικτών
και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων στο επίπεδο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
έχουν προβλεφθεί και πραγματοποιούνται τα παρακάτω:
 Δημοσιοποιείται και επικαιροποιείται με ευθύνη της ΕΥΣΣΑ το κείμενο του Ενιαίου
Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
 Συμπληρώνονται από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ τα ΔΤΔ για τους κοινούς και
τους ομογενοποιημένους δείκτες και εισάγονται στο ΟΠΣ, προκειμένου να είναι
διαθέσιμα σε όλες τις ΔΑ και τους δικαιούχους.
 Συμπληρώνονται από τη ΔΑ τα ΔΤΔ για τους ειδικούς δείκτες του ΕΠ και εισάγονται στο ΟΠΣ, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε όλες τις ΔΑ και τους δικαιούχους.
 Ελέγχεται από τις ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ η συμβατότητα μεταξύ Δελτίου Διαχείρισης Δείκτη και Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη για τους κοινούς και τους ομογενοποιημένους δείκτες.
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 Ελέγχεται από τη ΔΑ η συμβατότητα μεταξύ Δελτίου Διαχείρισης Δείκτη και
Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη για τους ειδικούς δείκτες.
 Υλοποιούνται με το συντονισμό της ΕΑΣ προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών σε σχετικά θέματα παρακολούθησης
δεικτών στη βάση σχεδίου επιμόρφωσης (training plan).
 στο ΟΠΣ έχουν προβλεφθεί ειδικές ενέργειες και διαδικασίες (βλ. αναλυτικά
κεφ. 10) που αφορούν τα παρακάτω :
-

τον ορισμό των δεικτών στο ΟΠΣ

-

την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους δείκτες των προσκλήσεων

-

την ενημέρωση του ΟΠΣ με τους δείκτες πράξεων

-

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

-

την κατάρτιση των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης και των Εκθέσεων Προόδου
του ΕΣΠΑ.

6.4.2

Έλεγχοι αξιοπιστίας δεδομένων δεικτών

Η ΔΑ θα πρεπει να διασφαλιζει οτι τα στοιχεια δεικτων των πραξεων που τροφοδοτουν
τις αναφορες των εκθεσεων των ΕΠ, ειναι αξιοπιστα και επαληθευμενα, λαμβανοντας
υποψη τις ισχυουσες προβλεψεις του Συστηματος διαχειρισης και Ελεγχου (ΣΔΕ), του
Ενιαιου Συστηματος Παρακολουθησης Δεικτων 2014-2020 (ΕΣΠΔ) και τις οδηγιες της
ΕΑΣ οπως αυτες εχουν αποτυπωθει στα Κεφαλαια 2 και 3.
Στο πλαισιο της εκαστοτε αναθεώρησης των Προγραμματων, οι ΔΑ συνεργαζονται με
τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ για τυχον τροποποιηση των δεικτων των προγραμματων και πριν
την οριστικη εισαγωγη των δεικτων αυτων στην SFC2014. Ειδικοτερη μεριμνα
λαμβανεται για τους δεικτες του Πλαισιου Επιδοσης, δεδομενου οτι οι τροποποιησεις
τους εχουν σημασια, και για το λογο αυτο οι ΔΑ συνεργαζονται με την ΕΥΣΣΑ.
Κατα τον ελεγχο επιτευξης των οροσημων για το ετος 2018 και με σκοπο τη
διασφαλιση της ποιοτητας των δεδομενων των δεικτων, προηγηθηκε της υποβολης
των ΕΕΥ, ο ελεγχος των τιμων ολων των δεικτων του Πλαισιου Επιδοσης με βαση τα
δεδομενα που ειχαν συμπληρωθει στην SFC2014 απο τις ΔΑ των προγραμματων,
προκειμενου να αποφευχθουν λαθη κατα την επισημη υποβολη. Ο ελεγχος αυτος
πραγματοποιηθηκε τοσο απο την ΕΥΣΣΑ (εχοντας τη συνολικη ευθυνη για το Πλαισιο
Επιδοσης) και τις ΔΑ, οσο και απο την Ευρωπαικη Επιτροπη.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια των τηρούμενων δεδομένων και η ορθή καταγραφή της πραγματικής προόδου, δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης αναδρομικών
διορθώσεων (retroactive corrections) στις περιπτώσεις λαθών, αλλά και ως αποτέλεσμα αλλαγών στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων μετά από τη διαδικασία αναθεώρησης, τόσο στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, όσο και κατά τη
φάση υποβολής στην SFC2014.
Στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης (ΕΕΥ) 2018 των ΕΠ, η οποία υποβλήθηκε
στην ΕΕ τον Ιούνιο 2019, δόθηκαν από την ΕΥΣΣΑ οδηγίες για τις αναδρομικές διορθώσεις στο ΟΠΣ για τους δείκτες των πράξεων των ΕΠ. Στόχος των διορθώσεων αυτών,
ήταν η σωστή αποτίμηση της παρακολούθησης των δεικτών, δεδομένου ότι με βάση τα
στοιχεία που δηλώθηκαν έγινε και η εκτίμηση της επίτευξης του Πλαισίου Επίδοσης
των Προγραμμάτων (βλ. Κεφάλαιο 2.3).
Για την ηλεκτρονική επικύρωση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, η ΕΥ ΟΠΣ σε συνεργασία με τις ΕΥΣΣΑ
και ΕΥΣΕΚΤ μεριμνά για την παραγωγή τυποποιημένων αναφορών ελέγχου για τους
δείκτες στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παράγονται προτυποποιημένες α84

ναφορές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ για ελέγχους πληρότητας των δεδομένων και έγκαιρης ενημέρωσης του ΟΠΣ- ΕΣΠΑ σε προκαθορισμένα χρονικά ορόσημα. Επιπλέον, αναφορές μπορούν να παράγονται από το ΟΠΣ βάσει ειδικών στοχευμένων απαιτήσεων.
Η ενημέρωση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με στοιχεία προόδου δεικτών εμπίπτει στην ευθύνη των
ΔΑ και των ΕΦ ενώ της SFC2014 της ΔΑ κατά την υποβολή των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΣΣΑ συνεπικουρούμενη από την ΕΥ ΟΠΣ διενεργεί
πρόσθετο οριζόντιο έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνέπεια των δεδομένων
του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με αυτά που τηρούνται στην SFC2014.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης ανταπόκριση στις διαδικασίες ελέγχου της ΕΕ
αναφορικά με τους δείκτες και το φυσικό αντικείμενο των πράξεων, με ευθύνη της κάθε
ΔΑ, εξετάζεται η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικής έρευνας ελέγχου της
ποιότητας των καταχωρηθέντων δεδομένων στο ΟΠΣ (βλ. κατωτέρω), η οποία συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των ορισμών και των μεθοδολογιών
των δεικτών. Παράλληλα, και σε εθνικό επίπεδο, η ΕΥΣΣΑ δύναται να προβαίνει σε περιοδική επιβεβαίωση και οριζόντιο δειγματοληπτικό έλεγχο των ήδη καταχωρηθέντων δεδομένων δεικτών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και σε επιβεβαίωσή τους με πραγματικά δεδομένα υλοποίησης από τους δικαιούχους πράξεων/source data (σε περιπτώσεις δεικτών εκροών) ή πηγές στατιστικών δεδομένων (σε περιπτώσεις δεικτών
αποτελέσματος).
Έλεγχοι σε πληροφοριακά συστήματα δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων, δύναται να
διενεργούνται με ευθύνη της κάθε ΔΑ συνεπικουρούμενης από την ΕΥ ΟΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα και εσωτερική συνοχή των δεδομένων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στο στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ από την ΕΥΟΠΣ:
 Ανάπτυξη λειτουργιών (λογικοί έλεγχοι και έλεγχοι πληρότητας) για τον περιορισμό των τυπικών λαθών στο ΟΠΣ (χρήση λανθασμένων μονάδων μέτρησης,
λανθασμένη χρήση υποδιαστολών κ.α.), κατά την υποβολή και έγκριση της
Πρόσκλησης, των ΤΔΠ και των ΔΔΕΔΠ.
 Ορισμός επιπέδων ελέγχων και επικύρωσης.
 Κατάρτιση καταλόγου αυτοματοποιημένων ελέγχων επικύρωσης συμπεριλαμβανόμενων αυτών της SFC2014 για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.
 Διαδικασία χειρισμού ημιτελών δεδομένων παρακολούθησης (πχ υποβληθέντα
Δελτία παρακολούθησης από τους δικαιούχους που παρουσιάζουν ελλείψεις ή
λάθη).
 Διαδικασία χειρισμού λανθασμένων και ελλιπών εγγραφών.
 Διαδικασία διασφάλισης μη ύπαρξης διαφορών στα στοιχεία των εγκεκριμένων
ΕΠ μεταξύ SFC2014 και ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Διασφάλιση επαρκών ανθρώπινων πόρων και τεχνογνωσίας στα θέματα του
συστήματος παρακολούθησης δεικτών
Η οργάνωση, οι αρμοδιότητες κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) και η κατανομή των καθηκόντων στις επιμέρους οργανικές Μονάδες, καθορίζονται στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 58 (παρ. 1) του Ν.
4314/2014. Τα καθήκοντα που αφορούν στα θέματα των δεικτών περιγράφονται διακριτά και η ορθή άσκηση τους, σύμφωνα και με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αποτελεί περαιτέρω μέτρο διασφάλισης ποιότητας και αξιοπιστίας.
Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των οργάνων, υπηρεσιών
και φορέων στο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που αφορούν στην παρακολούθηση
του συστήματος δεικτών. Όπως σε κάθε σύστημα, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση, οι
συμμετέχοντες αποτελούν τους κρίκους μιας συνεκτικής κυκλικής αλυσίδας, που με βά-
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ση τις αρμοδιότητες τους συνδράμουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων των
Προγραμμάτων.
Τα στελέχη της Μονάδας «Προγραμματισμού και Αξιολόγησης» σε μια ΔΑ συνεργάζονται καθημερινά, στενά, με εκείνα της Μονάδας που είναι αρμόδια για την «Αξιολόγηση
και Επιλογή των πράξεων» του προγράμματος, καθώς και με εκείνα στις Μονάδες ‘Διαχείρισης Πράξεων’. Ένας δείκτης προγράμματος θα επιτευχθεί μόνο αν ακολουθηθούν
πιστά οι ενέργειες που περιγράφονται στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου σε συνεργασία με τους δικαιούχους των πράξεων και τηρηθούν οι κανόνες του
Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών βάση των αρμοδιοτήτων των στελεχών
της ΔΑ και των εκάστοτε οδηγιών της ΕΑΣ.
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη σταθερών εσωτερικών
πόρων και τεχνογνωσίας και η αποφυγή συστηματικής εξωτερικής ανάθεσης των ζητημάτων παρακολούθησης των δεικτών τόσο εντός της ΔΑ, όσο και στους ΕΦ και τους
δικαιούχους (ιδίως εκείνων που χαρακτηρίζονται ως σημαντικότεροι, είτε λόγω προϋπολογισμού, είτε λόγω συμβολής στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος).
Δεδομένου, ότι οι ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης των στελεχών των
ΔΑ είναι ποικίλες και απαιτητικές, η ΕΑΣ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους στα θέματα των δεικτών.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ διοργάνωσαν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο τέλος του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019 και σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΘΥ, ΕΥ ΟΠΣ) υλοποίησαν σχετικά σεμινάρια στην Αθήνα και τις έδρες
των ΔΑ.
Επιπλέον, για την εκπαίδευση των ΔΑ διοργανώθηκαν από την ΕΥΣΣΑ στην Αθήνα, δύο
σεμινάρια, το Μάιο του 2017 και τον Φεβρουάριο του 2020, με αντικείμενο την αξιολόγηση επιπτώσεων και τις απαιτήσεις που προκύπτουν για τα δεδομένα και τους δείκτες
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής. Η εκπαίδευση των ΔΑ έγινε από
καταξιωμένους επιστήμονες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο για τα θέματα της αξιολόγησης και προσφέρθηκε δωρεάν στην Ελλάδα από το EVALUATION HELPDESK της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάλογο σεμινάριο με έμφαση στην αξιολόγηση με τη μέθοδο
του αντιπαραδείγματος (counterfactual impact evaluation), έχει πραγματοποιηθεί στα
στελέχη των ΔΑ και από την ΕΥΣΕΚΤ με τη συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων (European Commission Centre for Research on Impact Evaluation-CRIE).
Επιπρόσθετα, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) υλοποιείται πιστοποιημένο σεμινάριο σχετικά με
τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ με ωφελούμενους τις ΔΑ, τους δικαιούχους και τις Επιτελικές Δομές. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού, αντιμετωπίζονται και τα θέματα των δεικτών και της παρακολούθησής τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από
το κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Τέλος, στο ΙΝΕΠ υλοποιείται το σεμινάριο «ΕΣΠΑ 2014-2020: Εκπαίδευση δικαιούχων στο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα». Στο πλαίσιο του
σεμιναρίου αυτού, αντιμετωπίζονται και θέματα των δελτίων που πρέπει να συμπληρώνουν οι δικαιούχοι σε σχέση με την παρακολούθηση των δεικτών.
Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ για τα
θέματα των δεικτών είναι συνεχής μέσω της συμμετοχής τους σε συναντήσεις που οργανώνει η ΕΕ (Δίκτυα Αξιολόγησης, EGESIF κ.α.), σεμινάρια εκπαίδευσης κλπ, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η παροχή κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις ΔΑ.
Η υποστήριξη των ΔΑ στα ζητήματα των δεικτών είναι καθημερινή από τις Υπηρεσίες
της ΕΑΣ, ενώ παράλληλα λειτουργεί το HELPDESK, στο οποίο οι ΔΑ μπορούν να αποστείλουν σχετικά ερωτήματα για τους δείκτες προς την ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ.
Στο πλαίσιο της 2ης ευρείας αναθεώρησης των ΕΠ που πραγματοποιήθηκε το 2018, η
ΕΥΣΣΑ υποστήριξε τις ΔΑ ειδικά στα θέματα των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, με
την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών στη βάση οριστικοποιημένου κειμένου κατόπιν
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διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, ενώ συμμετείχε και στις σχετικές τεχνικές συναντήσεις
που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΕΕ και των ΔΑ τον Ιούνιο του 2018 προ της υποβολής των αναθεωρημένων ΕΠ.
Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2015 που ξεκίνησε η λειτουργία του ΟΠΣ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχει γίνει μεγάλος αριθμός εκπαιδεύσεων και τεχνικών
συναντήσεων σε Διαχειριστικές Αρχές και σε δικαιούχους από την ΕΥ ΟΠΣ.
Για την αρωγή των ΔΑ και των δικαιούχων στην κατανόηση και εφαρμογή των αρχών
του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014 – 2020, καταρτίζονται από
την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ και αποστέλλονται στις ΔΑ οδηγίες και κατευθύνσεις για
την παρακολούθηση των δεικτών στα ΕΠ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, απεστάλησαν
Οδηγίες και κατευθύνσεις τον Ιανουάριο του 2018 και το Φεβρουάριο του 2020. Το
πρώτο έγγραφο (αριθ.πρωτ. 9243/ΕΥΣΣΑ107/25.01.2018) αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων για τη στοχοθεσία, την παρακολούθηση και τη μέτρηση των δεικτών των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το δεύτερο έγγραφο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες που συμπληρώνουν τις προηγούμενες, με επιπλέον πληροφορίες και
διευκρινίσεις σε επί μέρους θέματα/ σημεία που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του θεματικού ελέγχου για την αξιολόγηση του Συστήματος Δεικτών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΛ στις υπηρεσίες της ΕΑΣ και στις δεκαοκτώ
Διαχειριστικές Αρχές το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2019.

6.5

Διαδικασία HELPDESK των δεικτών

Η λειτουργία του Helpdesk έχει στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 χρησιμοποιούν δείκτες που περιλαμβάνονται σε ένα
αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.
Το πεδίο εφαρμογής του Ηelpdesk δεικτών αφορά τα θέματα των δεικτών των ΕΠ, στο
στάδιο ενεργοποίησης των δράσεων είτε σε επίπεδο εξειδίκευσης, είτε σε επίπεδο πρόσκλησης και χρησιμοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της κάθε ΔΑ του αντίστοιχου ΕΠ
από τα στελέχη της Μονάδας Β΄ «Σχεδιασμού και Αξιολόγησης» της ΕΥΣΣΑ, τα στελέχη
της Μονάδας Γ΄ «Συντονισμός της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ» της ΕΥΣΕΚΤ
και κατά περίπτωση από τα αρμόδια στελέχη της ΕΥ ΟΠΣ.
Στόχος της λειτουργίας του Helpdesk δεικτών, αποτελεί η παροχή υποστήριξης στις ΔΑ
σε θέματα ορθής χρήσης και μέτρησης των δεικτών με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των
ΕΔΕΤ καθώς και ο έλεγχος του πυρήνα δεικτών του ΟΠΣ. Η διαδικασία του Helpdesk
δεν στοχεύει στον έλεγχο των προσκλήσεων και της επιλεξιμότητας των δράσεων που
προσδιορίζονται σε αυτή, καθώς αυτά αποτελούν αρμοδιότητες της ΔΑ του κάθε ΕΠ.
Το ηλεκτρονικό σύστημα Helpdesk δεικτών χρησιμοποιείται με τη μορφή αιτήματος το
οποίο μπορεί να υποβάλλεται από τη ΔΑ του Ε.Π στο επίπεδο:
1.
2.
3.

Της Εξειδίκευσης και της Πρόσκλησης
Του Δελτίου Επίτευξης Δείκτη
Της αξιολόγησης της προόδου της πράξης

Κατά την έκδοση της Εξειδίκευσης και της Πρόσκλησης, τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας του Helpdesk αφορούν κυρίως:
1. Έκδοση Πρόσκλησης χωρίς συνεισφορά σε επιχειρησιακό δείκτη του ΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται αίτημα από τη ΔΑ για έκδοση πρόσκλησης χωρίς επιχειρησιακό δείκτη. Παράλληλα προτείνεται κατάλληλος πρόσθετος δείκτης, συνοδευόμενος από το συμπληρωμένο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, και ζητείται η έγκριση της
ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ. Αν ο προτεινόμενος δείκτης δεν είναι ήδη στον πυρήνα του ΟΠΣ,
στο αίτημα περιλαμβάνεται και η εισαγωγή του δείκτη σε αυτό.
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2. Ανάγκη εισαγωγής και πρόσθετων δεικτών για την παρακολούθηση των πράξεων
εφόσον η ΔΑ το κρίνει σκόπιμο, σε περιπτώσεις προσκλήσεων που συνεισφέρουν σε
επιχειρησιακό δείκτη του ΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να συμπληρωθεί το
Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη από τη ΔΑ και να σταλεί μαζί με το αίτημα.
Χρήση σε Πρόσκληση δείκτη που βρίσκεται στον πυρήνα του ΟΠΣ και έχει διατυπωθεί
σύμφωνη γνώμη για χρήση του από άλλο ΕΠ, είτε πρόκειται για ομογενοποιημένο δείκτη είτε πρόκειται για Πρόσθετο δείκτη. Επισημαίνεται, ότι και για την ενδεχόμενη
τροποποίηση ΔΤΔ ειδικού δείκτη και χρήση του απαιτείται σύμφωνη γνώμη ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ αντίστοιχα για ΕΤΠΑ - ΕΚΤ.
Στις περιπτώσεις αυτές και για την άμεση και αποτελεσματική επεξεργασία της απάντησης, το ερώτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω επισυναπτόμενα κείμενα:
 τη σχετική πρόσκληση,
 την εξειδίκευση της σχετικής δράσης/ δράσεων,
 το Δελτίο Ταυτότητας του προτεινόμενου Δείκτη, με βάση το υπόδειγμα που είναι
ενσωματωμένο στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.
Η υποβολή των αιτημάτων Helpdesk γίνεται από τα αρμόδια στελέχη των ΔΑ των ΕΠ.
Όλα τα αιτήματα υποβάλλονται από τις ΔΑ των ΕΠ προς τις δύο συντονιστικές υπηρεσίες ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ, ανάλογα με το διαρθρωτικό ταμείο που χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις των αιτημάτων. Για παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το
Ταμείο Συνοχής τα αιτήματα υποβάλλονται στην ΕΥΣΣΑ και για παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ υποβάλλονται στην ΕΥΣΕΚΤ (βλ. σχετικά και στο Κεφάλαιο 6.5).
Στη συνέχεια, σε ότι αφορά την ΕΥΣΣΑ ο υπεύθυνος του Helpdesk της ΕΥΣΣΑ διαβιβάζει
τα αιτήματα στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β΄ ο οποίος το προωθεί στο χειριστή και
σε ότι αφορά την ΕΥΣΕΚΤ ο υπεύθυνος του Helpdesk της ΕΥΣΕΚΤ διαβιβάζει τα αιτήματα στον αρμόδιο χειριστή της Μονάδας Γ.
Οι αρμόδιοι χειριστές έχοντας εξασφαλίσει username/password εισόδου στην εφαρμογή, λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω email και προχωρούν στη σύνταξη σχεδίου απάντησης.
Κάθε χειριστής της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης απαντήσεων για το
ΕΠ αρμοδιότητός του.
Κατά τη σύνταξη σχεδίου απάντησης ο χειριστής πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω:


Τις προβλέψεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δεικτών 20142020.



Να ελέγχει τις σχετικές ενότητες του εγκεκριμένου ΕΠ.



Να ελέγχει τις σχετικές αναφορές του εγγράφου εξειδίκευσης του σχετικού ΕΠ.



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



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



Να λαμβάνει υπόψη του τους ήδη καταχωρημένους δείκτες στο ΟΠΣ.

Το τελικό σχέδιο της απάντησης ελέγχεται- επιβεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της
αντίστοιχης Μονάδας και Υπεύθυνο Helpdesk της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και προωθείται στην
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή που υπέβαλε το αίτημα.
Στις περιπτώσεις που οι απαντήσεις στα αιτήματα απαιτούν ενέργεια από το ΟΠΣ, διαβιβάζονται από ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ στο ΟΠΣ και στη συνέχεια οι τελικές απαντήσεις προωθούνται από τον υπεύθυνο Helpdesk του ΟΠΣ στις αρμόδιες ΔΑ. Οι ενέργειες αυτές
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αφορούν προσθήκη νέου πρόσθετου δείκτη στον πυρήνα και απενεργοποίηση ελέγχου
υποχρεωτικής ύπαρξης δείκτη ΕΠ σε Πρόσκληση.
Οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ στα υποβαλλόμενα ερωτήματα των ΔΑ μέσω της διαδικασίας Helpdesk είναι δεσμευτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση και μέτρηση δεικτών με σκοπό την αποτελεσματική συνεισφορά των
δεικτών στους στόχους και τις προτεραιότητες του κάθε ΕΠ.

6.6

Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων
επιπτώσεων

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ενθαρρύνεται η χρήση της Αξιολόγησης επιπτώσεων των παρεμβάσεων του Προγράμματος και η αναζήτηση των συνθηκών αποτυχίας και επιτυχίας των πολιτικών. Η Αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών Συνοχής στην ευημερία των πολιτών, ως προς την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση τους αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων με βάση
τα αποτελέσματα (result orientation) αλλά και βασικό στοιχείο του γενικότερου συστήματος παρακολούθησης.
Για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, οι Κανονισμοί της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020, ορίζουν ότι κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των Αξιολογήσεων, εξασφαλίζει τις διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις Αξιολογήσεις (Άρθρο
54(2) Κανονισμού 1303/2013) και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης
ικανότητας Αξιολόγησης (Άρθρο 56(2) του Καν. 1303/2013).
Η ύπαρξη ενός Σχεδίου Αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση ώστε να
μπορέσουν να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν ποιοτικές Αξιολογήσεις, οι οποίες
θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό και σημαντική γνώση για τα πραγματικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων και που τελικά θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό Προγραμμάτων
που επιτυγχάνουν να προκαλέσουν θετικές επιπτώσεις στις περιοχές εστίασής τους.
Η κατάρτιση Σχεδίου Αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα αποτελεί βασική απαίτηση
του Κανονισμού των Κοινών Διατάξεων ως απαραίτητου προγραμματικού κειμένου και
ουσιαστικού στοιχείου του κύκλου ζωής ενός Προγράμματος (άρθρο 56, παρ 1,2,3 και
άρθρο 114, παρ 1,2). Τα Σχέδια Αξιολόγησης αποτελούν το σημείο αναφοράς του πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια των Αξιολογήσεων επιπτώσεων.
Στα Σχέδια Αξιολόγησης έχουν αποτυπωθεί οι Αξιολογήσεις επιπτώσεων που θα πραγματοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους, η μέθοδος Αξιολόγησης που θα
χρησιμοποιηθεί, τα δεδομένα που θα χρειαστούν καθώς και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Οι κύριες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συλλογής
δεδομένων για τη διενέργεια Αξιολογήσεων επιπτώσεων είναι :
1. Η έγκριση των Σχεδίων Αξιολόγησης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των
Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, τα Σχέδια Αξιολόγησης εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν στην SFC.
2. Η υλοποίηση όλων των επιμέρους ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο
δράσης εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 και έχουν ενσωματωθεί στα
εγκεκριμένα Προγράμματα.
3. Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων της γενικής αιρεσιμότητας 7 εξασφαλίζει την
ύπαρξη ποιοτικών δεδομένων μέσω της αξιολόγησης των πηγών και της στατι-
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στικής επικύρωσης, ενδυναμώνει την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και υποστηρίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
4. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα νέα δεδομένα που θα απαιτηθούν κατά το
σχεδιασμό των Αξιολογήσεων επιπτώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη
συλλογή και η επεξεργασία τους.
5. Το πλαίσιο συλλογής δεδομένων καθορίζεται ως ακολούθως στη βάση της διάκρισης των νέων δεδομένων σε δύο κατηγορίες βάσει και των εγκεκριμένων
Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων:
 Διαθέσιμα δεδομένα: δεδομένα τα οποία είτε υπάρχουν συγκεντρωμένα σε
κάποια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων, είτε δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα
σε κάποια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται
είτε από διοικητικές αρχές (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Διαχειριστικές Αρχές, ΓΓΠΣ, ΟΑΕΔ, ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια
κλπ) είτε από μη διοικητικές αρχές (π.χ. ICAP).
Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία πηγών διάθεσης στοιχείων, στις οποίες
οι αξιολογήσεις θα δώσουν έμφαση, η πλειοψηφία των στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων, έχει ενσωματωθεί
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα λοιπά στοιχεία που θα απαιτηθεί να
συγκεντρωθούν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων επιπτώσεων θα ακολουθούν
τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών, ώστε να ικανοποιούν και αυτά τα στοιχεία τα κριτήρια ποιότητας, αλλά και τις ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπου απαιτείται.
Για τα νέα δεδομένα που θα απαιτηθούν στις αξιολογήσεις επιπτώσεων και
για τα οποία απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε κεντρικό επίπεδο, η
ΕΑΣ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και την εξασφάλιση της έγκαιρης παροχής τους.
 Μη διαθέσιμα δεδομένα: δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα αλλά θα μπορούσαν να συλλεχθούν μέσω υφιστάμενων κειμένων, άρθρων ή μελετών, μέσω διενέργειας ερευνών πεδίου, συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων, ομάδων
εστίασης ή άλλων εργαλείων πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.
Για τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν από πρωτογενή ή δευτερογενή
έρευνα, προβλέπεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εύλογο χρονικό διάστημα για
την έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων στο χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης των Αξιολογήσεων που έχουν οριστεί.
Για τη διευκόλυνση των αξιολογητών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των Αξιολογήσεων
επιπτώσεων, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) είναι υπεύθυνες για τη διευκόλυνση του αξιολογητή στην ολοκλήρωση της πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας (π.χ. παροχή
επιστολών ενημέρωσης για τη διενέργεια ερευνών, παροχή στοιχείων επικοινωνίας φορέων ή άλλων ομάδων αν είναι διαθέσιμα στη ΔΑ, πρόσβαση σε συναφείς ή άλλες μελέτες της ΔΑ, συμμετοχή αρμόδιων στελεχών στην οργάνωση των ομάδων εστίασης).
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια
Αξιολογήσεων επιπτώσεων έχουν οι ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες συντονίζουν το σχεδιασμό και την περαιτέρω εξειδίκευση των Σχεδίων Αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ, δίνουν έμφαση :
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στα θέματα επιμόρφωσης των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και
των συντονιστικών υπηρεσιών



στην υποστήριξη των Διαχειριστικών στο πλαίσιο βελτίωσης των Σχεδίων Αξιολόγησης ως προς το βέλτιστο αριθμό των αξιολογήσεων, τη διαμόρφωση ρεαλιστικότερων π/υ αξιολογήσεων και τον προσδιορισμό κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης ανά τομέα
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τη συνεργασία και το συντονισμό για τη συγγραφή των όρων των προκηρύξεων



την εκπόνηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων επιπτώσεων με την οργάνωση
και σχεδιασμό της συλλογής των απαραίτητων δεδομένων τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους μη συμμετέχοντες σε παρεμβάσεις.



το συντονισμό μεταξύ των ΔΑ (ΤΕΠ-ΠΕΠ) αναφορικά με την εκπόνηση οριζόντιων αξιολογήσεων (συντονισμός σε επίπεδο προδιαγραφών, παροχής στοιχείων κ διενέργειας της αξιολόγησης).



την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των αξιολογήσεων (όπως περιγράφονται
στα Σχέδια Αξιολόγησης), ιδίως όταν πρόκειται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών να συμβάλλουν στη συγγραφή των ενδιάμεσων εκθέσεων του
2017 και του 2019.
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7.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

7.1

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

Ο μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 20142020, στοχεύει στην αξιοπιστία των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των
στατιστικών πληροφοριών.
Ποιότητα δεδομένων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
σημαίνει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 2ου κριτηρίου της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 για τους δείκτες αποτελέσματος και συγκεκριμένα
σε σχέση με τα παρακάτω στοιχεία:
1. την πηγή δεδομένων (φορέας, οντότητα από όπου θα συλλέγονται τα στοιχεία
για κάθε δείκτη)
2. τη φύση και το περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται
3. τη μορφή και τη θέση της αποθήκευσης των δεδομένων
4. την επεξεργασία δεδομένων
Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τις παρακάτω
ενέργειες και στοιχεία και αποτυπώνεται σχηματικά στο σχεδιάγραμμα κατωτέρω. Για
τους δείκτες του ΕΚΤ και ειδικότερα για τους δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ που μετρώνται με αντιπροσωπευτικά δείγματα, η στατιστική επικύρωση γίνεται με συντονισμό
της ΕΥΣΕΚΤ/Γ’ «Μονάδα Αξιολόγησης».
Τα κύρια σημεία του προτεινόμενου μηχανισμού είναι :
1. Κατάρτιση Μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού και της ΕΛΣΤΑΤ με στόχο την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην κάλυψη των απαιτήσεων των κριτηρίων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 και
τη συνδρομή τους με κατάλληλα δεδομένα, δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναλαμβάνει
κάθε δέουσα επικύρωση και έλεγχο των διαβιβαζόμενων δεδομένων, όσον αφορά
στη συμμόρφωση προς καθορισμένη μεθοδολογία, ταξινομήσεις και πρότυπα, καθώς
και στη συνολική ποιότητα και συνέπεια των δεδομένων.
Το μνημόνιο υπεγράφη στις 18.2.2016 μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ και είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα:HTTPS://WWW.ESPA.GR/EL/PAGES/STATICDEIKTES.ASPX
2. Επεξεργασία και έλεγχος ορισμών και μεθοδολογιών δεικτών που χρησιμοποιούνται από διοικητικές πηγές και μητρώα με τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των Διαχειριστικών Αρχών και των διοικητικών πηγών δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη συλλογή «ομοιόμορφων» δεδομένων με βάση εναρμονισμένες, κατάλληλες και ακριβείς μεθοδολογίες. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων των διοικητικών πηγών, προκειμένου αυτά να καταστούν
καταλληλότερα για τους στατιστικούς σκοπούς των ΕΠ 2014 – 2020, δεδομένου ότι
οι ορισμοί και οι έννοιες που βασίζονται σε στατιστικές από δεδομένα προερχόμενα
από διοικητικές πηγές δεν προσεγγίζουν πάντα τους ορισμούς και τις έννοιες που
απαιτούνται για τη στατιστική αποτύπωση των Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο των
ανωτέρω η ΕΥΣΣΑ, προσδιόρισε τις τιμές βάσης, διαμόρφωσε τους ορισμούς και εναρμόνισε τις μεθοδολογίες των δεικτών αποτελέσματος των ΕΠ με βάση τα δεδο93

μένα από σχετικές διοικητικές πηγές και μητρώα για τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τους θεματικούς στόχους 4, 5 και 6.
3. Συμπλήρωση του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) κάθε δείκτη (βλ. Κεφάλαιο
7.2) και εισαγωγή του στο ΟΠΣ από τους φορείς που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και απολογισμού του δείκτη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ανεξαρτήτως
από το γεγονός αν είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των πρωτογενών δεδομένων που τροφοδοτούν τις τιμές του δείκτη. Οι φορείς αυτοί ενδεικτικά είναι: Διαχειριστικές Αρχές, υπηρεσίες που αποτελούν διοικητικές πηγές δεδομένων, φορείς του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, δικαιούχοι, επιτελικές δομές Υπουργείων και
Περιφερειών, συντονιστικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ.
4. Συνεργασία της ΕΑΣ με διοικητικές πηγές δεδομένων και μητρώων με στόχο
την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην κάλυψη των απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7, με τη δέσμευση για αποστολή και διαβίβαση δεδομένων με
στόχο τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 2014-2020. Η ενέργεια αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία της
ΕΑΣ με τις διοικητικές πηγές έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων
στη βάση των απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7. Παραδείγματα αποτελούν η
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξασφάλιση και διαβίβαση στις ΔΑ
δεδομένων των δεικτών αποτελεσμάτων που αφορούν την υγεία, την Ενέργεια και
τις ΤΠΕ αντίστοιχα.
5. Η οριστικοποίηση και επικύρωση των Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη αποτελεί
βασικό σημείο του μηχανισμού και γίνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές σε συνεργασία με την ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων σε συνέχεια της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα.
6. Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και μεθοδολογίας (κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ). Η ενέργεια υλοποιείται από την
ΕΥΣΕΚΤ για τη μέτρηση του δείκτη CR07 και από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ για τη μέτρηση των μακροπρόθεσμων δεικτών ΠΑΝ.
7. Έλεγχος, επανεξέταση και αναθεώρηση δεδομένων δεικτών αποτελέσματος
ως προς τις πηγές, τις μεθοδολογίες και τις εκτιμήσεις με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της ροής των στοιχείων από τις Διαχειριστικές Αρχές σε συνεργασία με την ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων με την ανάληψη
κατάλληλών διορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια της
αλυσίδας παραγωγής δεδομένων των δεικτών των Προγραμμάτων 2014-2020. Στο
πλαίσιο των ανωτέρω η ΕΥΣΣΑ έλεγξε, επανεξέτασε και αναθεώρησε τα δεδομένα
των δεικτών αποτελεσμάτων για τους θεματικούς στόχους 4, 5 και 6.
8. Δημοσιοποίηση δεδομένων και μεθοδολογιών από τις συντονιστικές υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ/ Μονάδα Β΄) για δείκτες αποτελέσματος που συνδέονται με στρατηγικές που εφαρμόζονται οριζόντια στα ΕΠ. Στόχος είναι η συστηματική ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες, τις πηγές των δεδομένων, τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων και τα λοιπά στοιχεία
που αφορούν τη στατιστική επικύρωση των δεδομένων. Στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ/ΤΣ
παρέχονται σε ετήσια βάση στοιχεία για τις τιμές επίτευξης ορισμένων δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στα ΕΠ, πηγές των οποίων είναι η ΕΛΣΤΑΤ, το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας κ.α.
Οι τιμές αυτές τροφοδοτούν τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων των ΕΠ και αποτιμώνται ως προς την πρόοδό τους στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης κάθε ΕΠ.
Παράλληλα, τροφοδοτούνται με τα σχετικά δεδομένα για τους δείκτες αποτελέσματος οι Εκθέσεις Προόδου του ΕΣΠΑ (καταρτίστηκαν το 2017 και το 2019).
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

Μνημόνιο/συμφωνία συνεργασίας της ΕΑΣ
με την ΕΛΣΤΑΤ

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

Συμπλήρωση του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη και
εισαγωγή του στο ΟΠΣ

Συνεργασία της ΕΑΣ με διοικητικές πηγές δεδομένων και
μητρώα

Οριστικοποίηση και επικύρωση Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη

Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και
μεθοδολογίας (ΕΚΤ)

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

Δημοσιοποίηση δεδομένων και μεθοδολογιών από τις
συντονιστικές υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, Μονάδα Β΄ και ΕΥΣΕΚΤ) για
δείκτες αποτελέσματος που συνδέονται με στρατηγικές
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7.2

Πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ)

Το πρότυπο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις
της γενικής αιρεσιμότητας 7 για την παρακολούθηση των δεικτών. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις της αιρεσιμότητας, οι απαιτήσεις αυτές, πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε
δείκτη ξεχωριστά. Η 1η ενότητα του ΔΤΔ περιλαμβάνει τον ορισμό, τη μεθοδολογία μέτρησης και άθροισης κάθε δείκτη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων. Η 2η ενότητα αναφέρεται στα κριτήρια ποιότητας των δεικτών σύμφωνα με τη
γενική αιρεσιμότητα 7.
Το ΔΤΔ συμπληρώνεται και αναρτάται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ υποχρεωτικά για όλους τους δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ και αφορά διακριτά κάθε δείκτη με διαφορετικό κωδικό.
Αντίστοιχα, για κάθε ειδικό δείκτη προγράμματος που προτείνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές και προκειμένου να συμπεριληφθεί στον πυρήνα του ΟΠΣ, η κάθε Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη συμπλήρωσης του ΔΤΔ, το οποίο αποστέλλεται στην ΕΑΣ με
τη διαδικασία του HELPDESK προς έγκριση του δείκτη και έλεγχο του ΔΤΔ. Κατόπιν της
θετικής εισήγησης της ΕΑΣ η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη εισαγωγής στο ΟΠΣ
του ΔΤΔ του νέου προτεινόμενου ειδικού δείκτη.
Τα ΔΤΔ των κοινών δεικτών (common indicators), των δεικτών που σχετίζονται με τη
πανδημία του COVID-19 και των ομογενοποιημένων δεικτών ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ συμπληρώνονται από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ/ Μονάδα Β΄ και ΕΥΣΕΚΤ/Μονάδα Γ΄). Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η τελευταία έκδοση 5 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020) του Πρότυπου ΔΤΔ που είναι σε
ισχύ και είναι διαθέσιμη στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR FICHE)
ΕΚΔΟΣΗ 5 - [ΙΟΥΝΙΟΣ 2020]
1

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ CCI ΤΟΥ ΕΠ

2

ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) ΔΕΙΚΤΗ

3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ

5

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΤΟ ΚΕΛΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠ].
ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΙΚΤΗ, Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SFC2014.
ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ.
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΧ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ, ΕΥΡΩ, ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΑΤΟΜΑ, ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ:
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ
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6

ΤΑΜΕΙΟ

7

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ

8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Ή΄/ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

10

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

11

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

12

ΑΘΡΟΙΣΗ

13

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ:
-ΕΤΠΑ
-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
-ΕΚΤ/ΠΑΝ
-ΕΤΘΑ
-ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
-ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΠΑΝ
ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ.
ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΕΡΕΥΝΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 13.
ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ
ΔΤΔ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 13.
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΠ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗ Δ.Α.: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΙΚΤΩΝ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΠΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗΣ Ή΄/ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛ ΛΟΓΩ ΠΕΔΙΟ
ΤΟΥ ΔΤΔ.
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ.
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Η’ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ Η’ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΤΟ ΕΤΟΣ /ΕΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΤΕΙ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
- ΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΤΕ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ.
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 13 ΕΦΟΣΟΝ Η
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΜΕ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΔΙΟ.
ΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΔΙΟ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ.
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ή ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ή ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ.
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ΠΗΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ: ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΟ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΕΚΤΟΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ]
ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Π.Χ. "ΥΔΙΚΑ", 'ΠΚΣΕ' ).
ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΟ
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΕΚΤΟΣ
ΟΠΣ ΕΣΠΑ] ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

15

ΠΗΓΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

16

ΠΗΓΗ - WEBLINK ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:

18

18Α

19

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ:
- ΑΣΗΜΑΝΤΗ
-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ
-ΜΕΤΡΙΑ
-ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
-ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
-ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ
(Ή ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΡΟΕΣ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑ.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ.
ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ:
-ΝΑΙ
-ΌΧΙ
-ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
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19Α

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

20

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

21

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΑΝ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ 'Η
ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ,
ΔΗΛ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Ή ΟΧΙ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΝΟΪΚΟ Ή ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 'Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ:
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΣΣ)
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕUROSTAT
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΗΓΩΝ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ]
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ACTION PLAN)
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
-ΑΣΑΦΗΣ ΠΗΓΗ
-ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΧ ΕΚΤ).
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΕΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΔΗΛ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ).

Σύμφωνα με τη δέσμευση του Μνημονίου Συνεργασίας της ΕΥΣΣΑ με την ΕΛΣΤΑΤ, τα
σχέδια των συμπληρωμένων ΔΤΔ ΕΤΠΑ αποστέλλονται από την ΕΑΣ στην ΕΛΣΤΑΤ για
έλεγχο, σχολιασμό και επικύρωσή τους και στη συνέχεια οι ΔΑ τα εισάγουν στο ΟΠΣ
ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την ΕΑΣ.
Έως το Δεκέμβριο του 2016, που δεν είχε ακόμα εγκριθεί το ΕΣΠΔ, είχαν αποσταλεί
στην ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ από τις ΔΑ τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ms excel) όπως αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα. Πέραν των στοιχείων αυτών, ο πίνακας
περιλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό (ID) δεικτών που έχει ορισθεί στα εγκεκριμένα ΕΠ
2014-2020 (ΕΤΠΑ,ΕΚΤ,ΤΣ,ΠΑΝ) με βάση την 1η έγκριση των ΕΠ.
Τα δελτία των κοινών δεικτών των ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ καταρτίστηκαν από τις υπηρεσίες ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ αντίστοιχα. Στη συνέχεια, έως το Δεκέμβριο του 2018 είχαν αποσταλεί από τις ΔΑ στην Εθνική Αρχή Συντονισμού τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών για
όλους τους επιχειρησιακούς δείκτες (αποτελέσματος και ειδικούς εκροών) των ΕΠ, όπως ίσχυαν σε εκείνη τη φάση.
Με την έγκριση και την επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, εφαρμόζονται πλήρως όλες οι προβλέψεις σχετικά με την κατάρτιση και τη χρήση των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών όπως αυτές περιγράφονται στις προηγούμενες
ενότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - Δελτία Ταυτότητας Δεικτών που έχουν αποσταλεί στην ΕΑΣ (Δεκ.
2016)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΔΑ ΣΕ
ΕΥΣΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΠΑ /ΤΑΜ.
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

-17 Αποτελέσματος,

-5 αποτελέσματος,

-29 Εκροών (17 κοινοί,
12 ειδικοί)
(3 δελτία ΤΒ έχουν συμπληρωθεί κοινά για
ΕΚΤ/ ΕΤΠΑ)

-12 εκροών (3 δελτία ΤΒ έχουν συμπληρωθεί κοινά
ΕΚΤ/ ΕΤΠΑ)

+2 εκροών νέοι για προσθήκη στο ΕΠ
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη

ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΤ/ΠΑΝ

-23 ειδικοί αποτελέσματος ΕΤΠΑ και ΤΣ (εκκρεμούν οι δείκτες ΤΒ),

ΑΡ. ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ*
ΑΡ. (IDs) δεικτών ΕΤΠΑ
(ΚΑΙ ΤΑΜ. ΣΥΝΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ)

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

-17 ειδικοί αποτελέσμα- -5 αποτελέσματος (2 κοιτος,
νοί, 3 ειδικοί),
-29 εκροών (17 κοινοί,
12 ειδικοί)

-12 εκροών (4 κοινοί,8
ειδικοί)

-16 ειδικοί αποτελέσματος ΕΤΠΑ
-28 ειδικοί αποτελέσματος ΤΣ

-

+1 νέος για προσθήκη στο ΕΠ

[δεν απαιτείται]

-30 εκροών (16 κοινοί,14 ειδικοί)
(εκκρεμούν οι δείκτες
ΤΒ)

-34 εκροών (16 κοινοί,
18 ειδικοί)

+πρόταση 2 νέων για
προσθήκη στο ΕΠ
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

[δεν απαιτείται]

-12 κοινοί αποτελέσματος ΠΑΝ και

-

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

-4 ειδικοί αποτελέσματος,

-11 ειδικοί αποτελέσματος,

-4 ειδικοί αποτελέσματος,

-11 ειδικοί εκροών

-24 ειδικοί εκροών

-11 ειδικοί εκροών

-9 αποτελέσματος
ΕΚΤ (2 κοινοί, 7
ειδικοί)

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

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

-7 ειδικοί αποτελέσματος,
-8 ειδικοί εκροών

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης

-20 ειδικοί αποτελέσματος,

-8 ειδικοί αποτελέσματος,
-8 ειδικοί εκροών

-20 ειδικοί αποτελέσμα- -6 ειδικοί αποτελέσματος,
τος,
-11 εκροών (3 κοινοί, 8
-36 εκροών (21 κοινοί,15 ειδικοί)
ειδικοί)

+ 2 νέοι εκροών ΕΤΠΑ
για προσθήκη στο ΕΠ
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

-11 ειδικοί αποτελέσματος,
-24 ειδικοί εκροών

-24 ειδικοί αποτελέσματος
(Ο Τ1309 έχει υποβληθεί
στο αρχείο εκροών ενώ
είναι αποτελέσματος,
δεν προσμετράτε εδώ),

-24 ειδικοί αποτελέσμα- -10 ειδικοί αποτελέσματος,
τος,
-8 εκροών (3 κοινοί, 3 ειδι-26 εκροών (21 κοινοί, 5 κοί)
ειδικοί)

-27 εκροών (22 κοινοί, 5
ειδικοί)
(Έχουν συμπληρωθεί 2
δελτία CO01, το ένα για
έργα κοινωνικών επιχειρήσεων της επ.πρ. 9α)
ΠΕΠ Θεσσαλίας

-18 ειδικοί αποτελέσματος

-27 ειδικοί αποτελέσμα- -5 αποτελέσματος (4 κοιτος,
νοί, 1 ειδικός),
-34 εκροών (26 κοινοί, 8 -8 εκροών (6 κοινοί, 2 ειδιειδικοί)
κοί)

ΠΕΠ Ηπείρου

-22 ειδικοί αποτελέσματος,
-12 ειδικοί εκροών (εκ-

4 εκροών (Τ.Β.)

-22 ειδικοί αποτελέσμα- -8 αποτελέσματος (1 κοιτος,
νός, 7 ειδικοί),
-33 εκροών (21 κοινοί,

-15 εκροών (4 κοινοί, 11
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κρεμούν οι κοινοί)
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

-23 ειδικοί αποτελέσματος

12 ειδικοί)
-6 ειδικούς αποτελέσματος

-35 εκροών (23 κοινοί,
12 ειδικοί)
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

-12 εκροών (5 κοινοί, 4
ειδικοί)

-17 ειδικοί αποτελέσματος,

-4 αποτελέσματος
(1 κοινός, 3 ειδικοί),

-17 ειδικοί αποτελέσμα- -4 αποτελέσματος
τος,
(1 κοινός, 3 ειδικοί),

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

-6 εκροών (3 κοινοί,
3 ειδικοί)

-39 εκροών (23 κοινοί,
16 ειδικοί)

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

-6 εκροών (3 κοινοί, 3 ειδικοί)

-22 ειδικοί αποτελέσμα- -7 αποτελέσματος (1 κοιτος
νός, 6 ειδικοί)
-35 εκροών (18 κοινοί,
17 ειδικοί)

ΠΕΠ Πελοποννήσου

ειδικοί)

-23 ειδικοί αποτελέσμα- -9 αποτελέσματος (3 κοιτος
νοί, 6 ειδικοί)

-24 ειδικοί αποτελέσματος

-13 εκροών (6 κοινοί, 7
ειδικοί)

-24 ειδικοί αποτελέσμα- -7 αποτελέσματος (4 κοιτος,
νοί, 3 ειδικοί)
-31 εκροών (22 κοινοί, 9 -11 εκροών (7 κοινοί, 4
ειδικοί)
ειδικοί)

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

-20 ειδικοί αποτελέσματος

-20 ειδικοί αποτελέσμα- -9 αποτελέσματος (4 κοιτος,
νοί, 5 ειδικοί),
-35 εκροών (21 κοινοί,
14 ειδικοί)

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

-22 ειδικοί αποτελέσματος

-16 εκροών (5 κοινοί, 12
ειδικοί)

-22 ειδικοί αποτελέσμα- -7 αποτελέσματος (4 κοιτος,
νοί, 3 ειδικοί)
-28 εκροών (22 κοινοί, 6 -11 εκροών (7 κοινοί, 4
ειδικοί)
ειδικοί)

ΠΕΠ Κρήτης

-19 ειδικοί αποτελέσματος

-19 ειδικοί αποτελέσμα- -8 ειδικοί αποτελέσματος,
τος,
-11 εκροών (4 κοινοί, 7
-29 εκροών (21 κοινοί, 7 ειδικοί)
ειδικοί)

ΠΕΠ Αττικής

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

-21 ειδικοί αποτελέσμα- - 8 ειδικοί αποτελέσματος
τος
-7 εκροών (5 κοινοί, 2 ειδι-29 εκροών (22 κοινοί, 7 κοί)
ειδικοί)

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

-21 ειδικοί αποτελέσματος

-21 ειδικοί αποτελέσμα- -7 αποτελέσματος (4 κοιτος
νοί, 3 ειδικοί)
-12 εκροών (5 κοινοί, 7
-30 εκροών (21 κοινοί, 9 ειδικοί)
ειδικοί)

7.3

Αξιολόγηση πηγών δεδομένων για τους δείκτες αποτελέσματος

Βασικός στόχος της αξιολόγησης των πηγών είναι να εκτιμηθεί από την ΕΥΣΣΑ/Μονάδα Β’ εάν πληρείται το κριτήριο της στατιστικής επικύρωσης (στο πλαίσιο
εφαρμογής του σχεδίου δράσης εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7) για κάθε δείκτη αποτελέσματος των ΕΠ και να διενεργηθεί πρόσθετος έλεγχος
αξιοπιστίας και ποιότητας των δεικτών με πηγές εκτός EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ/φορέων
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.
Επιπλέον, η ανάλυση στοχεύει στη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη μηχανισμών παρακολούθησης μέσω των οποίων θα είναι περιοδικά διαθέσιμες στην ΕΑΣ και στις ΔΑ οι τιμές προόδου των δεικτών αποτελέσματος και στην αξιολόγηση της δυνατότητας των
ΔΑ για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της προόδου των δεικτών αποτελέσμα101

τος για την κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των ΕΠ και των Εκθέσεων
προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συμπληρωματικά, μέσω αυτής της διαδικασίας εντοπίζονται οι περιπτώσεις (σε συνεργασία με τις ΔΑ των ΕΠ), όπου απαιτείται, να γίνουν
τεχνικές διορθώσεις ή/και να δοθούν διευκρινίσεις επί των πηγών των δεικτών αποτελέσματος, οι οποίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο αναθεωρήσεων των ΕΠ.
7.3.1

Μεθοδολογία αξιολόγησης των πηγών

Ακολουθείται η εξής μεθοδολογία:
 Η αξιολόγηση των πηγών διενεργείται με βάση:
o τα στοιχεία των δεικτών των εγκεκριμένων ΕΠ όπως αυτά έχουν εισαχθεί στην
ηλεκτρονική βάση ανταλλαγής δεδομένων με την ΕΕ (SFC2014),
o τα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη που έχουν υποβληθεί από τις ΔΑ στην ΕΥΣΣΑ
o τις διαπιστώσεις που έχει κάνει η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν της επεξεργασίας των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών που έχουν υποβληθεί.
 Αρχικά γίνεται μία ποιοτική κατάταξη των δεικτών αποτελέσματος σε 9 κατηγορίες, με βάση την πηγή που έχει δηλωθεί στο εγκεκριμένο ΕΠ (ή/και την πηγή που
προκύπτει από το δελτίο ταυτότητας δείκτη εάν αυτή διαφοροποιείται), προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα της στατιστικής τους επικύρωσης (βλ. Κεφάλαιο
7.1):
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΣΣ)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ THN ΕUROSTAT
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΗΓΩΝ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝΑ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ] (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΛΣΣ)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ACTION PLAN)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
 ΑΣΑΦΗΣ ΠΗΓΗ
 ΟΠΣ ΕΣΠΑ
 Εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί στην ΕΥΣΣΑ το ΔΤΔ κάθε δείκτη.
 Σε πηγές εκτός της EUROSTAT/ΕΛΣΤΑΤ/διοικητικώνν αρχών και φορέων
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (σύμφωνα με την παρ. 2, αρθρ. 5 ΚΑΝ.
ΕΚ 223/2009) διενεργείται ένας πρόσθετος έλεγχος επικύρωσης-αξιοπιστίας και
μία προκαταρτική εκτίμηση της ΕΥΣΣΑ εάν υφίσταται φορέας ή μηχανισμός
περιοδικής παρακολούθησης, εάν μπορεί να παρέχεται ανιχνεύσιμη πληροφόρηση και εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι απαιτούνται αλλαγές στην πηγή ή/και στο
δείκτη.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:
 Διεξήχθη μία προκαταρκτική αξιολόγηση των πηγών από την ΕΥΣΣΑ με στοιχεία της βάσης δεδομένων SFC2014 (δηλ. των εγκεκριμένων ΕΠ από την ΕΕ) και τα
υποβληθέντα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται αναλυτικά στους κατωτέρω πίνακες, ανά δείκτη και θεματικό στόχο.
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 Στη συνέχεια, στο πλαίσιο εργασιών που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας
ΕΑΣ/ΕΛΣΤΑΤ ζητείται σταδιακά για κάθε θεματικό στόχο συμπληρωματική εκτίμηση-σχολιασμός για κάθε πηγή/δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και διευκρινήσεις
από τις ΔΑ όπου απαιτείται.
 Αξιολογείται από την ΕΥΣΣΑ αν απαιτούνται διορθώσεις, προσαρμογές, ή και
επικαιροποίηση των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών από τις ΔΑ και εξετάζεται αν
απαιτείται η τροποποίηση των πηγών των δεικτών αποτελέσματος. Οι προτάσεις αυτές ενσωματώνονται στην αναθεώρηση των ΕΠ.
7.3.2

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



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



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


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



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



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



Το 8% περίπου εκτιμάται ότι έχει ασαφή πηγή, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στους πίνακες δεικτών των ΕΠ (SFC2014).



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



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



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



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



Τα σημαντικότερα προβλήματα ύπαρξης/λειτουργίας μηχανισμών μέτρησης
εντοπίστηκαν σε δείκτες των Θ.Σ. 4, 5 και 6, δηλαδή κυρίως σε στατιστικά
δεδομένα που αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής
Αλλαγής.

Η αξιολόγηση των πηγών των δεικτών αποτελέσματος σε επίπεδο θεματικού στόχου
φαίνεται στο Παράρτημα 4 του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών.
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8.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

8.1

Μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων

Για την ανταπόκριση σε επιμέρους κανονιστικές απαιτήσεις και ανάγκες παρακολούθησης, οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
μπορούν να ομαδοποιούνται σε υποσυστήματα μετά από συνεργασια ΕΥΣΣΑ και ΕΥ
ΟΠΣ. Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα υποσυστήματα, τα οποία με δεδομένη την
συνεχή αναπροσαρμογή των δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εξαιτίας των
Αναθεωρήσεων των ΕΠ τροποποιούνται διαρκώς ως προς τους δείκτες που περιλαμβάνουν.
 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Καν. ΕΕ 1303/2013,αρ.96)ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (YEI), Καν. ΕΚΤ
 ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Καν.ΕΕ 1303/2013 άρθρο 101.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΥΠΝΗΣ
1303/2013,Παράρτημα ΧΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(RIS3),

Καν.

ΕΕ

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

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΝΤΑΞΗ

ΤΩΝ

ΡΟΜΑ,

Καν.

ΕΕ

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα
ΧΙ
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα ΧΙ
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, Καν. ΕΕ 1303/2013,Παράρτημα ΧΙ
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (CLLD,ITI,ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ),
Καν. ΕΕ 1303/2013,άρθρα 33, 36.4 CPR.
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (FEIs) Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και Κανονισμός 821/2014
Τα επιμέρους υποσυστήματα δύναται να αναπτύσσονται σταδιακά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από
την ΕΥ ΟΠΣ με τη συνεργασία της ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και με πρόταση των αρμόδιων κάθε
φορά υπηρεσιών, στη βάση της ακόλουθης μεθοδολογίας:


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



Το υποσύστημα δεικτών χρηματοδοτικών εργαλείων προσδιορίζεται στο ΟΠΣ
ΕΣΠΑ με πρόταση της ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ.



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



Το υποσύστημα Πλαισίου Επιδόσεων (Π.Ε.) αναπτύσσεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ με
συνεργασία των ΔΑ με την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥ ΟΠΣ, με τον προσδιορισμό των εγγραφών Π.Ε. όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες των εγκεκριμένων ΕΠ.
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Λοιπά υποσυστήματα που αφορούν περιφερειακές ή εθνικές πολιτικές και
στρατηγικές αναπτύσσονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο με πρόταση των φορέων που έχουν προσδιορισθεί ως αρμόδιοι στις σχετικές θεματικές αιρεσιμότητες προς την ΕΥΣΣΑ.

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

8.2

Ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης υποσυστημάτων παρακολούθησης
στρατηγικών

Στο πλαίσιο των θεματικών αιρεσιμοτήτων προβλέπεται η κατάρτιση στρατηγικών για
τις οποίες απαιτείται η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης με τη δημιουργία
κατάλληλων δεικτών28. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων που
αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες των αιρεσιμοτήτων των Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020. Παρακάτω καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαμόρφωση των υποσυστημάτων.
Ειδικότερα:
 Το σύστημα παρακολούθησης που υιοθετεί ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της στρατηγικής που περιγράφεται στη θεματική αιρεσιμότητα θα πρέπει
να προβλέπει ρυθμίσεις για την αποτύπωση της συνεισφοράς των ποσοτικών στόχων της στρατηγικής στους δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Συνεπώς, κάθε σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίμηση της συνεισφοράς της στρατηγικής στην
επίτευξη των δεικτών των ΕΠ.
 Η ποσοτικοποίηση των δεικτών (ανεξαρτήτως είδους) που ενδέχεται να προταθούν από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής και στρατηγικών (όπως αυτοί περιγράφονται στις σχετικές θεματικές αιρεσιμότητες), θα γίνεται στο πλαίσιο του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και θα ακολουθεί υποχρεωτικά τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί
στο Eνιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών 2014-2020 (όπως περιγράφεται
στα ανωτέρω κεφάλαια).
 Τέλος, απαιτείται να προσδιορίζονται οι εγγραφές των δεικτών αποτελέσματος
των ΕΠ που είναι σχετικές με την κάθε στρατηγική (άμεση συνάφεια).

8.3

Υποσύστημα δεικτών στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θεματικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας
1.1 του Παραρτήματος XI του Καν. ΕΕ 1303/2013 ‘’…ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης‘’ εκπονήθηκε σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης βασίζεται πρωτίστως στα υφιστάμενα
συστήματα παρακολούθησης που λειτουργούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που

28 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ -RIS3, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ.
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συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)29.
Η βάση για την παρακολούθηση μιας στρατηγικής RIS3 είναι η λογική της παρέμβασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης της εκάστοτε στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε στρατηγική RIS3 θα παρακολουθείται:
 η πρόοδος των δεικτών αποτελέσματος σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της στρατηγικής και
 η πρόοδος των δεικτών εκροών σε σχέση με τις δράσεις που συνιστούν το μείγμα πολιτικής της στρατηγικής.
Με δεδομένο ότι η εθνική στρατηγική RIS3 θα χρηματοδοτηθεί κατά βάση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ), ενώ οι περιφερειακές στρατηγικές RIS3 θα χρηματοδοτηθούν κατά βάση
από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το ΕΠΑνΕΚ, το σύστημα παρακολούθησης των στρατηγικών RIS3, θα περιλαμβάνει εκείνους τους δείκτες
αποτελέσματος, που συναντώνται στα περισσότερα ΕΠ, καθώς είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των μεταβολών.
Γενικά, οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής που αναφέρονται στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνδέονται με τις στρατηγικές RIS3, εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές από την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών.
Ειδικότερα, οι δείκτες αποτελέσματος των ΕΠ που είναι διαθέσιμοι σε περιφερειακό
επίπεδο και είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ομογενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των στρατηγικών RIS3 (εθνικής και περιφερειακών), παράλληλα με δείκτες που ενδεχομένως έχουν προταθεί στις στρατηγικές RIS3.
Επιπλέον, και προκειμένου να υπάρχει και μια σύγκριση των επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ,
θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 και οι δείκτες του
Innovation Union Scoreboard (IUS). Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται σε εκείνους που είναι
διαθέσιμοι σε εθνικό και σε εκείνους που είναι διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο. Στο
πλαίσιο των στρατηγικών RIS3 των Περιφερειών θα παρακολουθούνται μόνο οι τελευταίοι, ενώ στο πλαίσιο της εθνικής RIS3 θα παρακολουθούνται όλοι.
Οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος παρέχονται από τις πηγές που έχουν προσδιοριστεί ως αρμόδιοι φορείς συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, όπως προκύπτουν βάσει του πίνακα που ακολουθεί.
Όσον αφορά στους δείκτες εκροών, οι πλέον κατάλληλοι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3 είναι οι σχετικοί κοινοί και ειδικοί δείκτες
εκροών ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, όπως αυτοί έχουν επιλεγεί από το εκάστοτε ΕΠ. Οι δείκτες αυτοί
θα χρησιμοποιηθούν ως επί το πλείστον και για την μέτρηση των εκροών των έργων
από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Οι τιμές των δεικτών εκροών για τα έργα του ΕΣΠΑ αντλούνται από το ΟΠΣ. Για τις
λοιπές πηγές χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ο Φορέας Παρακολούθησης οφείλει να εξετάζει αρχικά τη συνάφειά
των έργων με την εθνική ή περιφερειακή στρατηγική RIS3. Αν τα έργα αυτά ευθυγραμμίζονται με την αντίστοιχη στρατηγική, τότε αυτά δύναται να εντάσσονται στο σύστημα παρακολούθησης της RIS3.
Οι εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης έργων RIS3 εκτός από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί
να είναι έργα στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Αναπτυξιακού Νόμου, των ΣΔΙΤ,
των προγραμμάτων LIFE, URBACT κ.α. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης, αξιοποιούνται τα στοιχεία που παρέχονται από τα ήδη υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης των εκάστοτε πηγών χρηματοδότησης.

29
ΠΗΓΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ RIS3 2014 – 2020, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ,ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ,ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 2016
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Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συνάφειας των έργων με την εκάστοτε στρατηγική
RIS3, για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση όλων των δεικτών και για την κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης είναι οι Φορείς Παρακολούθησης των περιφερειακών RIS3 και η ΓΓΕΤ για την εθνική στρατηγική RIS3, όπως έχει οριστεί στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 - Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3
Ονομασία δείκτη

Πηγή δείκτη

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

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε κλάδους υψηλής
προστιθέμενης αξίας

ΕΛ.ΣΤΑΤ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών (Δείκτης
απήχησης)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Αριθμός πατεντών (PCT patents)

Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Ένταση Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της παραπάνω ενότητας, βασικό στοιχείο της παρακολούθησης του υποσυστήματος αυτού είναι η εκτίμηση της συνεισφοράς προγραμματικών εκροών (planned outputs) των στρατηγικών RIS3 στις εκτιμώμενες εκροές των ΕΠ. Οι πίνακες κατωτέρω, που διαμορφώθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις
των ΔΑ (2016), προσδιορίζουν για κάθε Πρόγραμμα την προγραμματική συνεισφορά
των RIS3 στις τιμές στόχου των δεικτών όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5
των εγκεκριμένων ΕΠ. Επιπλέον, σε επίπεδο πραγματικής υλοποίησης παρακολουθείται
η συνεισφορά των εκροών (realized outputs) των RIS3 στις πραγματικές εκροές
των ΕΠ.
Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ΔΑ αναφορικά με τους δείκτες
των ΕΠ/ΠΕΠ που συνδέονται με τις 13 περιφερειακές και την Εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, αφορούν στις εγγραφές (records) των πινάκων 3, 4
και 5 των εγκεκριμένων ΕΠ, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΔΑ παρουσιάζουν
άμεση συνάφεια με τις RIS3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 - Εγγραφές δεικτών αποτελέσματος των ΕΠ 2014-2020 που συνδέονται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

Τ1012

1b

ΕΤΠΑ

Τ1014

2c

ΕΤΠΑ

Τ1016

3d

ΕΤΠΑ

Τ1017

3d

ΕΤΠΑ

Τ1035

3d

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

T1604

1a

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

07904

2c

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

GR06

9vi

EKT

ΗΠΕΙΡΟΣ

11306

8v

EKT

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ1605

1b

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ1606

2b

ΕΤΠΑ

ΕΠ
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ1608

3a

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ1609

3b

ΕΤΠΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ1610

3c

ΕΤΠΑ

Κεντρική Μακεδονία

Τ1309

1a

ΕΤΠΑ

Κεντρική Μακεδονία

Τ1302

1b

ΕΤΠΑ

Κεντρική Μακεδονία

Τ1311

3a

ΕΤΠΑ

Κεντρική Μακεδονία

Τ1306

3c

ΕΤΠΑ

Κεντρική Μακεδονία

Τ1308

3d

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ

Ποσοστό

0,2

0,2

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

Αριθμός

0,5

50

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Εκ.ευρώ

7.373

7.373

Αξία εξαγωγών

Εκ.ευρώ

745

745

Πλήθος διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία.

Αριθμός

750.000

750.000

Αριθμός

10,6

10,6

Αριθμός

45

Αριθμός

173

Αριθμός

139

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκ.ευρώ

1.440.000

1.440.000

Συμμετοχές ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και
διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τα
Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε
δημόσιες υπηρεσίες
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
τη λήξη της συμμετοχής τους
Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα
έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εκ.ευρώ

86,9

86,9

Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και
διαδικασίες

Ποσοστό

36

36

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ευρώ

274.000.000

120.000.000

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ευρώ

1.000.000.00
0

600.000

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Έτος

Αριθμός

3.800

3.800

Ποσοστό

0,003

0,003

Ποσοστό

5,5

0,055

Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ )

Εκ. ευρώ

15.433

15.433

Εξαγωγές (εκτός πετρελαιοειδών)

Εκ. ευρώ

5.340

5.340

Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων ως ποσοστό του
Περιφερειακού ΑΕΠ
Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως έρευνας και
τεχνολογίας στους ενισχυόμενους κλάδους προς σύνολο νέων
επιχειρήσεων
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

Κεντρική Μακεδονία

11305

8iii

ΕΚΤ

Κεντρική Μακεδονία

11306

8v

ΕΚΤ

Κρήτη

11305

8iii

ΕΚΤ

Μετάβαση

Κρήτη

GR07

8v

ΕΚΤ

Μετάβαση

Κρήτη

Τ3101

1b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Κρήτη

Τ3102

2b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Κρήτη

Τ3103

2c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Κρήτη

Τ3104

3a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Κρήτη

Τ3105

3c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση
Μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κρήτη

Τ3107

4f

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1401

1a

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1402

1b

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1403

2c

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1406

3a

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1407

3c

ΕΤΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ1408

3d

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ιόνια Νησιά

CR03

8i

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

CR07

8v

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

11305

8v

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά
Ιόνια Νησιά
Ιόνια Νησιά
Ιόνια Νησιά

T2601
Τ2603
Τ2724
Τ2725

1a
1b
2b
2c

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα
χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης
Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα
έργα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια
Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες
μετά τη λήξη της παρέμβασης
Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το
Περιφερειακό ΑΕΠ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
16-74 ετών
Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων
επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας)
Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς
υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας
Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents)
Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που αναπτύσσονται στην
Περιφέρεια

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός

59

Αριθμός

99

Αριθμός

24

24

Αριθμός

570

570

Ποσοστό

0,13

0,13

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

Εκ.ευρώ

280

280

Ποσοστό

60

60

Ποσοστό

6,4

6,4

Ποσοστό

43,4

43,4

Αριθμός

7,8

7,8

Αριθμόε

18

18

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

Ποσοστό

0,12

0,12

Παρεχόμενες κατηγορίες υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς
της Περιφέρειας.

Αριθμός

5

5

ΑΠΑ σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας

Εκ.ευρώ

3.600

3.600

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας

Εκ.ευρώ

10.100

10.100

Αξία εξαγωγών

Εκ.ευρώ

1.185

1.185

Αριθμός

126

Αριθμός

60

Αριθμός

9

Αριθμός
Ποσοστό
Αριθμός
Ποσοστό

49
0,23
50
44,8

συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την εργασία
συμμετέχοντες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση στην
αγορά εργασίας έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη
λήξη της παρέμβασης
Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας
Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)
Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ
Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ιόνια Νησιά

Τ2607

3a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

Τ2726

3c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

CR06

8iii

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

10502

9i

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

11303

9v

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

10903

3c

ΕΚΤ

Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα

T2227

8v

ΕΚΤ

Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα

T2202
Τ2208

1b
3c

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Μετάβαση
Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα

T2258

5a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έκταση απειλούμενων από πλημμύρες περιοχών της ΠΣΤΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
δημόσιες υπηρεσίες
Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών
στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση
Άνεργοι ωφελοφμενοι από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ
που κατζχουν κζςθ εργαςίασ εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ
Ποσοστό των ωφελουμένων, οι οποίοι 1 χρόνο μετά το τέλος του
προγράμματος διατηρούν τη δραστηριότητά τους
Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ
Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς του RIS

Στερεά Ελλάδα

T2221

6g

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ποσοστό επιχειρήσεων που εισήγαγαν οικο-καινοτομίες Αύξηση
της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που υλοποιούν δράσεις
οικοκαινοτομίας

Στερεά Ελλάδα

Τ2270

2b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ της ΠΣΤΕ

Στερεά Ελλάδα

11305

8iii

ΕΚΤ

Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα

T2272

3a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα

CR07

8v

ΕΚΤ

Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

T2402

1b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

T2403
T2409

2b
3c

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Μετάβαση
Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

T2407

3d

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα
χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης
Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στη ΠΣΤΕ
Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό
του Περιφερειακού ΑΕΠ)
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Αξία εξαγωγών (%) επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ

Εκ.ευρώ

412,3

Αριθμός

15

Αριθμός

189

Αριθμός

38

Αριθμός

73

Αριθμός

3.234

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

Ποσοστό

50

44

Ποσοστό
Εκ.ευρώ
Τετρ.χιλιόμετ
ρα

0,4
5.443

0,4
5.443

1.836

1.784

Ποσοστό

10

10

Εκατομμύρια
Ευρώ

80

Αριθμός

50

Ποσοστό

58

Αριθμός

600

Ποσοστό

0,11

0,14

Εκ.ευρώ
Εκ.ευρώ

186
8.900

186
8.900

Ποσοστό

18
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τ2473

1a

ΕΤΠΑ

μετάβαση

Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια
Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που
παρέχουν υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ στην Περιφέρεια

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τ2474

2c

ΕΤΠΑ

μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

GR03

8v

ΕΚΤ

μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2001

1a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2002

1b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2003

2c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2005
Τ2021

3d

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Μετάβαση

6d

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

9v

EKT

Μετάβαση

8iii

EKT

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τ2024
11303
11305

3a

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2006

4c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2007

4f

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2011

6c

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Δυτική Ελλάδα

CR03

8i

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δυτική Ελλάδα

Τ1836

8iii

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δυτική Ελλάδα

Τ1837

8v

ΕΚΤ

Δυτική Ελλάδα

Τ1804

1b

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1805

2b

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1806

2c

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους
Επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
Επενδύσεις των επιχειρήσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)
Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημόσιων
υπηρεσιών
Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε τομείς έξυπνης
εξειδίκευσης
Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA
2000) με Εργαλεία Διαχείρισης
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης
Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα
χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης
Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση
ενέργειας της Περιφέρειας
Ποσοστό συμμετοχής των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα σε εθνικό επίπεδο
Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της
περιφέρειας
συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την
αποχώρησή τους από την εργασία
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης ένα έτος μετά την ενίσχυση
τους
Επιχειρήσεις με βελτιωμένη κατάσταση επιχειρησιακής
λειτουργίας ένα έτος μετά τη λήξη της ενίσχυση τους
Δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία (% επί του
περιφερειακού ΑΕΠ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθμός
Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ
1.370

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

5

Αριθμός

530

Αριθμός

185

185

ευρώ

15.000.000

15.000.000

Αριθμός

120.000

48.000

ευρώ

650.000.000

487.500.000

ευρώ

100.000.000

Ποσοστό

100

Αριθμός

20

Αριθμός

27

Ποσοστό

7

7

Ποσοστό

82,5

82,5

Αριθμός

350.000

Αριθμός

450

Αριθμός

60

Αριθμός

120

Ποσοστό

0,24

Επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ

Ποσοστό

36,9

Χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και εφαρμογών του δημοσίου

Αριθμός

255.000
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

Δυτική Ελλάδα

Τ1807

3a

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1808

3c

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1809

3d

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1814

4b

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1815

4c

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1816

4e

ΕΤΠΑ

Δυτική Ελλάδα

Τ1822

6c

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ

Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας
της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

Εκ.ευρώ

872,64

Μέλη συνεργατικών σχηματισμών

Αριθμός

250

Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης
εξειδίκευσης

Εκ.ευρώ

523

Μερίδιο των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας

Ποσοστό

20

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

Ktoe

902,1

Μέση μηνιαία χρήση βιώσιμων αστικών μεταφορών

Αριθμός

904.167

Eπισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων

Αριθμός

957.726

Αριθμός

35

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

Δυτική Ελλάδα

Τ1824

6e

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό
μέτρησης

Δυτική Ελλάδα

Τ1815

7e

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

Ktoe

902,1

Δυτική Ελλάδα

11305

8iii

ΕΚΤ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειαςΑριθμός επιχειρήσεων που
η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Αριθμός

60

Βόρειο Αιγαίο

T2870

1a

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

750

Βόρειο Αιγαίο

Τ2802

1b

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ποσοστό

0,03

0,03

Βόρειο Αιγαίο

Τ2809

3d

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Εκ.ευρώ

280

120

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Αριθμός

54

54

Αριθμός

75

75

Δημοσιεύσεις ερευνητών

Αριθμός

375

375

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

Ποσοστό

1,35

1,35

Επιχειρήσεις που διαθέτουν κεφάλαια για ΤΠΕ

Αριθμός

52,3

52,3

Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε
δημόσιες υπηρεσίες
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής σε τομείς της

Αριθμός

55,3

55,3

Εκ.ευρώ

4254

4254

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CR04

8iii

ΕΚΤ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CR07

8v

ΕΚΤ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3501

1a

ΕΤΠΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3535

1b

ΕΤΠΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3503

2b

ΕΤΠΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3504

2c

ΕΤΠΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3505

3a

ΕΤΠΑ

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες

Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό
του Περιφερειακού ΑΕΠ)
Αξία εξαγωγών Περιφέρειας
συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την αποχώρησή τους από την
εργασία
συμμετέχοντες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση στην
αγορά εργασίας έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
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ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τ3506

3d

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3293

1a

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3211

1b

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3221

2b

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3222

2c

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3231

3a

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3281

8iii

ΕΤΠΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3282

8v

ΕΤΠΑ

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4224

1α

ΕΤΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ RIS

Εξαγωγές επιχειρήσεων

Εκ.ευρώ

48,1

48,1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αριθμός

2.500

120

Ποσοστό

0,56%
(ως ποσοστό
του ΑΕΠ)

0,05%

Ποσοστό

15%

3,0%

Αριθμός

40%

35%

Αριθμός

300

115

Αριθμός

350

38

Αριθμός

189

29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ CLUSTER ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΣΕΕ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών
(Δείκτης απήχησης)
Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών
(Δείκτης απήχησης)
Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών
(Δείκτης απήχησης)
Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών
(Δείκτης απήχησης)
Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών
(Δείκτης απήχησης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΤΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΤΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΤΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό

ΤΙΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ RIS3

5,29

ΝΑΙ

5,67

ΝΑΙ

6,35

ΝΑΙ

2,96

ΝΑΙ

0

ΝΑΙ

0,24%

ΝΑΙ

0,60%

ΝΑΙ

0,12%

ΝΑΙ

113

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΤΠΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4201

1β

ΕΤΠΑ

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΤΠΑ

Αιτήσεις πατεντών (PCT)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΤΠΑ

Αιτήσεις πατεντών (PCT)

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΤΠΑ

Αιτήσεις πατεντών (PCT)

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΤΠΑ

Αιτήσεις πατεντών (PCT)

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4223

1β

ΕΤΠΑ

Αιτήσεις πατεντών (PCT)

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΤΠΑ

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΤΠΑ

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΤΠΑ

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΤΠΑ

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4207

3α

ΕΤΠΑ

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ποσοστό
Ποσοστό
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΙΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ RIS3

0,51%

ΝΑΙ

0,013%

ΝΑΙ

24

ΝΑΙ

58

ΝΑΙ

12

ΝΑΙ

5

ΝΑΙ

0

ΝΑΙ

54%

ΝΑΙ

59%

ΝΑΙ

57%

ΝΑΙ

61%

ΝΑΙ

53%

ΝΑΙ

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑ, ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SFC2014 ΚΑΙ RIS3 (2015,2016).
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ΑΤΤΙΚΗ

SO033

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
1a

ΑΤΤΙΚΗ

CO01

1b

ΑΤΤΙΚΗ

CO26

1b

ΑΤΤΙΚΗ

CO27

1b

ΑΤΤΙΚΗ

CO01

2b

ΑΤΤΙΚΗ

CO02

2b

ΑΤΤΙΚΗ

CO04

2b

ΑΤΤΙΚΗ

CO05

2b

ΑΤΤΙΚΗ

CO06

2b

ΑΤΤΙΚΗ

Τ3225

2c

ΑΤΤΙΚΗ

CO01

3a

ΑΤΤΙΚΗ

CO02

3a

ΑΤΤΙΚΗ

CO04

3a

ΑΤΤΙΚΗ

CO05

3a

ΑΤΤΙΚΗ

CO06

3a

ΑΤΤΙΚΗ

CO01

3c

ΑΤΤΙΚΗ

CO02

3c

ΑΤΤΙΚΗ

CO04

3c

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Αριθμός

4

4

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επιχειρήσεις

300

100

Επιχειρήσεις

250

250

Ευρώ

30.000.000

20.000.000

Επιχειρήσεις

300

100

Επιχειρήσεις

300

100

Επιχειρήσεις

150

50

Επιχειρήσεις

30

10

ευρώ

21.600.000

7.500.000

Αριθμός

1

1

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Επιχειρήσεις

536

180

Επιχειρήσεις

40

15

Επιχειρήσεις

500

170

Επιχειρήσεις

20

10

Ευρώ

52.819.666

17.500.000

Επιχειρήσεις

550

100

Επιχειρήσεις

750

150

Επιχειρήσεις

250

50

115

ΑΤΤΙΚΗ

CO06

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
3c

ΑΤΤΙΚΗ

CO01

3d

ΑΤΤΙΚΗ

CO02

3d

ΑΤΤΙΚΗ

CO04

3d

ΑΤΤΙΚΗ

CO06

3d

ΑΤΤΙΚΗ

CO08

2b,3e,4b

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΤΤΙΚΗ

11304

8iii

ΑΤΤΙΚΗ

CO23

8v

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

CO01

1b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

CO26

1b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

300

300

CO27

1b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ευρώ

3500000

3500000

CO29

1b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Έρευνα,καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται
με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα
έρευνας και ανάπτυξης
Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία

Επιχειρήσεις

250

250

Τ1002

2c

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός datasets δημόσιων δεδομένων που διατίθενται
ηλεκτρονικά

Αριθμός

10

10

T2102

2c

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται /
αναβαθμίζονται

Αριθμός

15

CO01

3a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

130

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

ΜΟΝΑΔΑ
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Ευρώ

145.254.082

45.000.000

Επιχειρήσεις

2.120

200

Επιχειρήσεις

300

50

Επιχειρήσεις

2.000

200

ευρώ

66.024.583

22.000.000

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Αριθμός

181

Επιχειρήσεις

290

100

Επιχειρήσεις

250

250

425

130

116

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ

CO03

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
3d

CO04

3a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις

30

30

CO05

3a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

100

100

CO08

3a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

380

380

CO01

3d

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Επιχειρήσεις

390

390

CO02

3d

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

390

390

CO08

3d

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Επιχειρήσεις

480

480

CO26

1b

55

55

Τ1602

1b

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
clusters επιχειρήσεων - ερευνητικών φορέων στην περιφέρεια

Επιχειρήσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αριθμός

1

1

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO01

2b

70

70

CO02

2b

Επιχειρήσεις

70

70

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO08

2b

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Επιχειρήσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

70

70

ΗΠΕΙΡΟΣ

SO007

2c

Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται

ΗΠΕΙΡΟΣ

SO033

1a

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Αριθμός

2

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO01

3a

32

32

CO04

3a

Επιχειρήσεις

10

10

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO08

3a

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Επιχειρήσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Αριθμός

Ισοδύναμα
πλήρους

32

32

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
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2023 ΣΤΟ ΕΠ

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις

180

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

12

117

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO28

3a

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO01

3b

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO01

8i,9vi

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO02

3b

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO01

3c

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO02

3c

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO03

3C

ΗΠΕΙΡΟΣ

CO23

8v

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO23

8v

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO08

3a, 3d, 9c

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO29

1b,2b

CO25

1a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

11304

8iii

Τ1203

2b

CO01

1b

CO02

1b

CO04

1b

CO26

1b

ΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων
Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετήσουν καινοτομίες
υποστηριζόμενες από ΤΠΕ
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

απασχόλησης
Επιχειρήσεις

22

22

Επιχειρήσεις

80

35

Αριθμός

542

Επιχειρήσεις

80

35

Επιχειρήσεις

80

50

Επιχειρήσεις

80

50

Επιχειρήσεις

146

Επιχειρήσεις

51

51

Επιχειρήσεις

225

180

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Επιχειρήσεις

1.380

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Αριθμός

175
140

Επιχειρήσεις

26

Επιχειρήσεις

280

280

Επιχειρήσεις

80

80

Επιχειρήσεις

200

200

Επιχειρήσεις

400

400

80
175

118

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ

CO28

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
1b

CO01

2b

CO02

2b

CO28

2b

CO01

3a

CO02

3a

CO05

3a

CO01

3c

CO02

3c

CO01

3d

CO02

3d

CO24

ΚΡΗΤΗ

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ

1b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που
λαμβάνουν ενίσχυση

CO26

1b

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO01

2b

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO02

2b

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

SO029

2c

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

SO030

4f

Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου
τομέα που ενισχύονται
Συνεργασίες φορέων-επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων

ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ

11304
CO04

8iii
3a

Μετάβαση
Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO05

8v

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

Τ3001

2c

Μετάβαση

Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Επιχειρήσεις

20

20

Επιχειρήσεις

78

78

Επιχειρήσεις

78

78

Επιχειρήσεις

12

12

Επιχειρήσεις

90

90

Επιχειρήσεις

90

90

Επιχειρήσεις

90

90

Επιχειρήσεις

240

80

Επιχειρήσεις

240

80

Επιχειρήσεις

635

150

Επιχειρήσεις

635

150

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

19

595

225

270

Επιχειρήσεις

100

300

Επιχειρήσεις

100

100

Αριθμός

19

Αριθμός

5

Αριθμός
Επιχειρήσεις

80
60

Αριθμός

570

Αριθμός

19

19

119

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ

CO01

3a

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO05

3a

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO08

3a

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO01

3c

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

CO02

3c

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ

Τ3002

4f

Μετάβαση

ΚΡΗΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τ3005
CO01

8iii
3a

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO01

3c

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO01

3d

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO02

3a

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO02

3d

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO03

3d

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO05

3d

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO08

3d

Μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων - ερευνητικών
ιδρυμάτων
Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων που χρηματοδοτούνται
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO24

1a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO25

1a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO26

1b

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

CO29

3c

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία

ΕΠ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
Δημοσίου τομέα που ενισχύονται
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Επιχειρήσεις

170

334

Επιχειρήσεις

170

170

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

272

272

370

370

Επιχειρήσεις

370

370

Αριθμός

20

20

Αριθμός
Επιχειρήσεις

88
765

146
765

Επιχειρήσεις

40

40

Επιχειρήσεις

165

165

Επιχειρήσεις

165

165

Επιχειρήσεις

115

115

Επιχειρήσεις

50

50

Επιχειρήσεις

15

15

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Επιχειρήσεις

50

50

10

10

6

6

80

80

Επιχειρήσεις

40

40

120

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

SO027

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
2c

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO24

1a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO25

1a

Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO26

1b

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO27

1b

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO01

2b

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO28

2b

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO36

2c

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Τ2701

2c

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO01

3a

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO05

3a

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO02

3a

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO08

3a

Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Έρευνα,καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται
με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα
έρευνας και ανάπτυξης
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας
Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός - Πολιτισμός Περιβάλλον
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

S0026
Τ2704

3a
3c

Μετάβαση
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO01
Τ2711

8i
8i

Μετάβαση
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO01
CO05

8iii
8v

Μετάβαση
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

CO23

8v

Μετάβαση

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας

Αριθμός

105000

105000

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

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Επιχειρήσεις

10

10

55

55

10

27

EURO

2080000

Επιχειρήσεις

15

Επιχειρήσεις

15

Φυσικά
πρόσωπα
Αριθμός

80000

80000

10

19

Επιχειρήσεις

115

121

Επιχειρήσεις

40

Επιχειρήσεις

75

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης
Αριθμός
Αριθμός

72,5
10
1

15
1

Συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες

320
35

320

Συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες

210
60

210
60

Επιχειρήσεις

10

Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων
Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή
καινοτομίας
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30
ετών
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)

15

121

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Τ2721
CO03

3a

Μετάβαση
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

10501

9i

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

10902
11301

9i
9v

Μετάβαση
Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

11302

9v

Μετάβαση

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

SO007
SO027
CO01

2c
3c
1b

Μετάβαση
Μετάβαση
Μετάβαση

CO02

1b

Μετάβαση

CO08

1b

Μετάβαση

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

CO01

2b

Μετάβαση

CO02

2b

Μετάβαση

CO01

3a

Μετάβαση

CO05

3a

Μετάβαση

CO08

3a

Μετάβαση

CO01

3c

Μετάβαση

CO02

3c

Μετάβαση

CO08

3c

Μετάβαση

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ

CO01

3d

Μετάβαση

CO02

3d

Μετάβαση

CO08

3d

Μετάβαση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων
ατόμων
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

Αριθμός
Αριθμός

30
40

Αριθμός

4.200

Αριθμός
Αριθμός

196
81

Αριθμός

1

Αριθμός
Αριθμός
Επιχειρήσεις

14
1
50

50

Επιχειρήσεις

50

50

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

75

75

165

165

Επιχειρήσεις

165

165

Επιχειρήσεις

70

40

Επιχειρήσεις

70

40

Επιχειρήσεις

175

100

Επιχειρήσεις

84

35

Επιχειρήσεις

84

35

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

126

50

120

30

Επιχειρήσεις

120

30

Ισοδύναμα

84

21

10

122

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

CO20

5a

Μετάβαση

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται
από αντιπλημμυρικά μέτρα
Πληθυσμός που ωφελείται από αναβαθμισμένα μέσα
πολιτικής προστασίας
Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Τ2250

5a

Μετάβαση

11304

8iii

Μετάβαση

CO03

3c

Μετάβαση

CO04

3a

Μετάβαση

CO26

1b

Μετάβαση

CO01

6g

Μετάβαση

CO02

6g

Μετάβαση

CO23

8iii

Μετάβαση

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

CO05

8v

Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ

CO24

1a

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

CO01

1b

Μετάβαση

CO02

1b

Μετάβαση

CO04

1b

Μετάβαση

CO26

1b

Μετάβαση

CO01

2b

Μετάβαση

CO01

3a

Μετάβαση

Τ2475

2c

Μετάβαση

CO02

3a

Μετάβαση

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που
αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
πλήρους
χρόνου
Φυσικά
πόσωπα
Φυσικά
πρόσωπα
Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

3000

1500

44.990
83

Επιχειρήσεις

36

Επιχειρήσεις

220

Επιχειρήσεις

44

Επιχειρήσεις

5

5

Επιχειρήσεις

5

5

Επιχειρήσεις

120

70

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

600

350

6

6

380

380

Επιχειρήσεις

3

3

Επιχειρήσεις

350

350

Επιχειρήσεις

40

40

Επιχειρήσεις

80

80

Επιχειρήσεις

440

440

Αριθμός

6

Επιχειρήσεις

140

140

123

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

CO04

3a

Μετάβαση

CO05

3a

Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ

CO05

3a,3c,3d

Μετάβαση

CO08

3a

Μετάβαση

CO01

3d

Μετάβαση

CO02

3d

Μετάβαση

CO05

3d

Μετάβαση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ

CO08

3d

Μετάβαση

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO28

3a,3d

Μετάβαση

CO25

1a

Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO26

1b

Μετάβαση

CO03

3a

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO31

4c

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ

SO033

1a

SO007

ΕΠ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Επιχειρήσεις

300

300

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

20

20

65

65

Επιχειρήσεις

60

60

Επιχειρήσεις

55

55

Επιχειρήσεις

55

55

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

12

12

40

40

70

70

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

30

30

16

16

Επιχειρήσεις

50

Νοικοκυριά

382

Μετάβαση

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης
Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται

Αριθμός

3

2c

Μετάβαση

Ψηφιακές Υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται

Αριθμός

20

11301

9v

Μετάβαση

Αριθμός

36

11304

8iii

Μετάβαση

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αριθμός

30

CO01

3a

Μετάβαση

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που

Επιχειρήσεις

240

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων

180

124

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

CO02

3a

Μετάβαση

CO04

3a

Μετάβαση

CO08

3a

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO01

3d

Μετάβαση

CO02

3d

Μετάβαση

CO08

3d

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO30

4c

Μετάβαση

CO32

4c

Μετάβαση

CO34

4c

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2103

4c

Μετάβαση

CO34

4f

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CO09

6c

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

T2106

6c

Μετάβαση

CO23

6d

Μετάβαση

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ

CO37

6e

Μετάβαση

CO26

1b

CO01

2b

CO08

2b

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες

ΕΠ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή
απόδοση και χρήση ΑΠΕ
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης
Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Επιχειρήσεις

220

165

Επιχειρήσεις

20

15

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
Επιχειρήσεις

200

150

70

63

Επιχειρήσεις

70

63

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου
MW

70

63

3

3

kWh/ έτος

2200000

2200000

τόνοι
ισοδύναμου
CO2
Αριθμός

550

550

60

60

τόνοι
ισοδύναμου
CO2
Επισκέψεις/έτ
ος

5500

5500

100000

Αριθμός

18

Εκτάρια

44000

Φυσικά
πρόσωπα
Επιχειρήσεις

75000

Επιχειρήσεις

32

ΙΠΑ

32

32

125

ΕΠ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ

CO28

2b

Τ1801

2c

CO01

3a

CO02

3a

CO08

3a

CO01

3c

CO02

3c

CO01

3d

CO02

3d

CO04

3d

CO01

4b

CO02

4b

CO03

4b

CO34

4c

Τ1811

4c

SO008

6c

SO007

2c

SO024

4e

CO23

8v

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

Επιχειρήσεις

32

Αριθμός

5

Επιχειρήσεις

700

Επιχειρήσεις

700

ΙΠΑ

700

Επιχειρήσεις

20

Επιχειρήσεις

20

Επιχειρήσεις

33

Επιχειρήσεις

33

Επιχειρήσεις

33

Επιχειρήσεις

33

Επιχειρήσεις

133

Επιχειρήσεις

33

τόνοι
ισοδύναμου
CO2
Αριθμός

99

Αριθμός

3

Αριθμός

10

Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας

Αριθμός

4

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός

163

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούνται
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση
ενέργειας
Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

5
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ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Τ1853

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
4e

Τ1813

6c

CO23

6d

ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

CO37

6e

CO01

8i

Τ1832

8iii

CO23

8v

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO24

1a

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

1b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

1b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

1b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO26

1b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

2b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

2b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3a

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3a

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

3a

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

3a

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3b

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3b

Μετάβαση

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας που αποκτούνται

Αριθμός

4

Πολιτιστικά Μνημεία που αναβαθμίζονται

Αριθμός

3

Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης
Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Εκτάρια

250

Πληθυσμός

271690

Συμμετέχοντες

1000

Αριθμός

80

Επιχειρήσεις

163

ΙΠΑ

6

6

Επιχειρήσεις

325

325

Επιχειρήσεις

25

20

Επιχειρήσεις

300

300

Επιχειρήσεις

15

15

Επιχειρήσεις

120

30

Επιχειρήσεις

120

30

Επιχειρήσεις

370

325

Επιχειρήσεις

70

25

Επιχειρήσεις

300

300

Επιχειρήσεις

15

10

Επιχειρήσεις

45

10

Επιχειρήσεις

45

10

Επιχειρηματικά σχέδια για νέες επιχειρήσεις στους τομείς της
RIS3
αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που
λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

ΚΩΔ.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑΣ
3d

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO08

3d

Μετάβαση

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01
CO28

8iii
1d,3d

Μετάβαση
Μετάβαση

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO25

1a

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO26

1b

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

2b

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

2b

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

SO007

2c

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3a

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3a

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

3a

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO08

3a

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

3d

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO02

3d

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO04

3d

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO08

3d

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO01

8iii

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

CO05

8v

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μετάβαση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων
Έρευνα,καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις:Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις:Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
άνεργοι,συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 ΣΤΟ ΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ
RIS3

Επιχειρήσεις

20

10

ΙΠΑ

80

40

Συμμετέχοντες
Επιχειρήσεις

100
60

40

ΙΠΑ

10

6

Επιχειρήσεις

40

40

Επιχειρήσεις

21

21

Επιχειρήσεις

21

21

Αριθμός

21

21

Επιχειρήσεις

84

55

Επιχειρήσεις

60

40

Επιχειρήσεις

24

15

ΙΠΑ

78

50

Επιχειρήσεις

100

100

Επιχειρήσεις

60

60

Επιχειρήσεις

40

40

ΙΠΑ

6

6

Συμμετέχοντες

60

60

Συμμετέχοντες

75

75
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ΕΠ

ΚΩΔΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

SO033
SO033
SO033
SO033
SO033

1α
1α
1α
1α
1α

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Ισοδύναμα πλήρους απασχόλσησης
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλσησης
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλσησης
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλσησης
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλσησης
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

1β

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

CO01
CO01
CO01
CO01

1β
1β
1β
1β

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

1β

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

CO02
CO02
CO02
CO02

1β
1β
1β
1β

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

1β

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΤΠΑ

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΤΠΑ

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΤΠΑ

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΤΠΑ

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

ΕΠΑΝΕΚ

CO25

1α

ΕΤΠΑ

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

Επιχειρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(κατά περίπτωση)

ΤΙΜΗΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
RIS3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ

Λιγότερο αναπτυγμένες

645

ΝΑΙ

Δύναται να αφορά
και την ΕΠ 1β

Αναπτυγμένες

190

ΝΑΙ

Δύναται να αφορά
και την ΕΠ 1β

Σε μετάβαση

127

ΝΑΙ

Δύναται να αφορά
και την ΕΠ 1β

Στερεά Ελλάδα

17

ΝΑΙ

Δύναται να αφορά
και την ΕΠ 1β

Νότιο Αιγαίο

0

ΝΑΙ

Δύναται να αφορά
και την ΕΠ 1β

15
5
3
1
1

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

325

ΝΑΙ

135
205
28,5
14,25

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

250

ΝΑΙ

104
158
22
11

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

92

ΝΑΙ

Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες

Επιχειρήσεις

Αναπτυγμένες

38

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Σε μετάβαση

58

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

8

ΝΑΙ

129

ΕΠ
ΕΠΑΝΕΚ

ΚΩΔΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ
CO03

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

1β

ΕΤΠΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO05

1β

ΕΤΠΑ

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

CO05
CO05
CO05
CO05

1β
1β
1β
1β

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO24

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO26

1β

ΕΤΠΑ

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών
(με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών
(με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών
(με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών
(με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών
(με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

T4204

1β

ΕΤΠΑ

ΙΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(κατά περίπτωση)

ΤΙΜΗΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
RIS3

Νότιο Αιγαίο

4

ΝΑΙ

46

ΝΑΙ

21
28
5
0

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3772

ΝΑΙ

Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΙΠΑ

Αναπτυγμένες

1558

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Σε μετάβαση

2378

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Στερεά Ελλάδα

328

ΝΑΙ

ΙΠΑ

Νότιο Αιγαίο

164

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Λιγότερο αναπτυγμένες

294

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Αναπτυγμένες

120

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Σε μετάβαση

186

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

26

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Νότιο Αιγαίο

14

ΝΑΙ

Αριθμός έργων

Λιγότερο αναπτυγμένες

255

ΝΑΙ

Αριθμός έργων

Αναπτυγμένες

104

ΝΑΙ

Αριθμός έργων

Σε μετάβαση

161

ΝΑΙ

Αριθμός έργων

Στερεά Ελλάδα

25

ΝΑΙ

Νότιο Αιγαίο

13

ΝΑΙ

1.970

ΝΑΙ

582

ΝΑΙ

Αριθμός έργων

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO01

3α

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ

130

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

CO01
CO01
CO01

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3α
3α
3α

ΕΠΑΝΕΚ

CO02

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠ

ΚΩΔΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

3α

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

CO02
CO02
CO02
CO02

3α
3α
3α
3α

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO03

3α

ΕΤΠΑ

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις

320
213
57
47

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

886

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Σε μετάβαση

174

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

47

ΝΑΙ

Νότιο Αιγαίο

38

ΝΑΙ

1.176

ΝΑΙ

347
231
62
51

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.753

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΠΑΝΕΚ

CO05
CO05
CO05
CO05

3α
3α
3α
3α

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO08

3α

ΕΤΠΑ

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

1b,3a,3c,4a,6
c

ΕΤΠΑ

1b,3a,3c,4a,6
c

ΕΤΠΑ

CO07

ΝΑΙ

262

3α

ΕΠΑΝΕΚ

1.084

Αναπτυγμένες

CO05

ΕΠΑΝΕΚ

387
104
85

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
RIS3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΙΜΗΣΤΟΧΟΣ (2023)

Επιχειρήσεις

ΕΠΑΝΕΚ

CO07

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(κατά περίπτωση)
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΜΕ

Λιγότερο αναπτυγμένες
Αναπτυγμένες
Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΜΕ

Αναπτυγμένες

1.109

ΝΑΙ

ΕΜΕ

Σε μετάβαση

738

ΝΑΙ

ΕΜΕ

Στερεά Ελλάδα

198

ΝΑΙ

ΕΜΕ

Νότιο Αιγαίο

162

ΝΑΙ

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια
στήριξη επιχειρήσεων (μη επιχορηγήσεις)

Ευρώ

Λιγότερο αναπτυγμένες

232.296.810

ΝΑΙ

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια
στήριξη επιχειρήσεων (μη επιχορηγήσεις)

Ευρώ

Αναπτυγμένες

134.130.289

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ

131

ΕΠ

ΚΩΔΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

CO07
ΕΠΑΝΕΚ

ΚΩΔ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ

1b,3a,3c,4a,6
c

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO27

1b

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO27

1b

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO27

1b

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

CO29

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Τ4209

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Τ4209

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Τ4209

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Τ4209

3α

ΕΤΠΑ

ΕΠΑΝΕΚ

Τ4209

3α

ΕΤΠΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια
στήριξη επιχειρήσεων (μη επιχορηγήσεις)
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας
ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας
ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας
ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία
Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται
από θερμοκοιτίδες ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται
από θερμοκοιτίδες ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται
από θερμοκοιτίδες ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται
από θερμοκοιτίδες ΕΠΑνΕΚ
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται
από θερμοκοιτίδες ΕΠΑνΕΚ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(κατά περίπτωση)

ΤΙΜΗΣΤΟΧΟΣ (2023)

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
RIS3

Ευρώ

Σε μετάβαση

78.952.901

ΝΑΙ

Ευρώ

Λιγότερο αναπτυγμένες

77.190.000

ΝΑΙ

Ευρώ

Αναπτυγμένες

40.090.000

ΝΑΙ

Ευρώ

Σε μετάβαση

17.720.000

NAI

Επιχειρήσεις

Λιγότερο αναπτυγμένες

794

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Αναπτυγμένες

235

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Σε μετάβαση

156

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

42

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Νότιο Αιγαίο

34

ΝΑΙ

Επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες
Επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες
Επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες
Επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες
Επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες

Λιγότερο αναπτυγμένες

772

ΝΑΙ

Αναπτυγμένες

883

ΝΑΙ

Σε μετάβαση

370

ΝΑΙ

Στερεά Ελλάδα

121

ΝΑΙ

Νότιο Αιγαίο

104

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ
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8.4

Υποσύστημα δεικτών χρηματοδοτικών μέσων

Το εν λόγω υποσύστημα αναπτύσσεται προκειμένου να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση
των απαιτήσεων των Καν. ΕΕ 1303/2013, αρ. 46 και 821/2014. Στην παρούσα φάση
εξειδικεύονται κατωτέρω σε προγραμματικό επίπεδο οι σχετικοί με τα χρηματοδοτικά εργαλεία δείκτες αποτελέσματος και εκροών των εγκεκριμένων Επ.
προγραμμάτων.
Η καταχώριση των στοιχείων προόδου των σχετικών δεικτών θα γίνεται κατά κύριο
λόγο στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΚΣΕ), με προώθηση των
σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Σε πρώτη φάση, με βάση τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις(ex-ante assessment) της
δημιουργίας χρηματοδοτικών μέσων (και της επικαιροποίησής τους που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 2016 και τον Οκτώβριο 2016 για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
στη στέγαση) εντοπίστηκαν σχετικοί δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ, ομαδοποιημένοι σε
3 θεματικές ενότητες (επιχειρηματικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις.
Όσον αφορά στη θεματική ενότητα της επιχειρηματικότητας, εντοπίστηκαν όλες οι
επενδυτικές προτεραιότητες των εγκεκριμένων ΕΠ που σχετίζονται με την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των θεματικών στόχων ΘΣ 1 (ΕΤΠΑ), ΘΑ 2 (ΕΤΠΑ), ΘΣ 3 (ΕΤΠΑ), ΘΑ 8 (ΕΚΤ) και ΘΣ 9 (ΕΚΤ) αλλά και της συμβολής των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.
Για τη θεματική ενότητα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης
ενέργειας, εντοπίστηκαν οι επενδυτικές προτεραιότητες των ΕΠ που σχετίζονται με
τους στόχους της οικονομίας χαμηλών ρύπων και αφορούν στον θεματικό στόχο (ΘΣ)4.
Στις αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις εντοπίστηκαν οι επενδυτικές
προτεραιότητες των ΕΠ που συνδέουν τις θεματικές συγκεντρώσεις με τις χωρικές ολοκληρωμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των θεματικών στόχων ΘΣ 1
(ΕΤΠΑ), ΘΑ 4 (ΕΤΠΑ), ΘΣ 6 (ΕΤΠΑ), ΘΣ 7 (ΕΤΠΑ), ΘΣ 9 (ΕΚΤ) και ΘΣ 10 (ΕΚΤ). Οι τομές
αυτές των θεματικών με τις χωρικές συγκεντρώσεις εντοπίζονται πιο συγκεκριμένα
στις διάστασεις της «έξυπνης», βιώσιμης και «περιεκτικής» ανάπτυξης. Η «έξυπνη» ανάπτυξη περιέχει την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Η βιώσιμη
ανάπτυξη περιέχει την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποδοτικότητα της ενεργειακής
κατανάλωσης, τις μεταφορές και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ρίσκων και η
περιεκτική ανάπτυξη περιέχει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την εκπαίδευση.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ομογενοποίησης των δεικτών ΕΤΠΑ και ΤΣ και τη
διενέργεια της τελευταίας Αναθεώρησης των ΕΠ το Δεκέμβριο του 2019, οι ειδικοί δείκτες των ανωτέρων θεματικών ενοτήτων παρουσιάζονται στους κατωτέρω πίνακες.
Με δεδομένο ότι η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων στηρίζεται στον εντοπισμό
των «αποτυχιών» της αγοράς σε μακροοικονομικό επίπεδο, και στο επίπεδο της προσφοράς και της ζήτησης με σωστό υπολογισμό και προσδιορισμό του χρηματοδοτικού
κενού, η διαμόρφωση του υποσύστηματος δεικτών χρηματοδοτικών μέσων, αποσκοπεί
στην αποτύπωση της συνεισφοράς των χρηματοδοτικών μέσων στις προτεραιότητες
που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολογήσεων των χρηματοδοτικών μέσων (Βλ ενότητα ΙΧ του παραρτήματος Ι του καν. (ΕΕ) αριθ.821/2014).
Οι πίνακες των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που ακολουθούν είναι προγραμματικοί δείκτες ΕΠ από την τελευταία εγκεκριμένη Αναθεώρηση του Δεκέμβρη του 2019.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 - Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων θεματικής ενότητας επιχειρηματικότητας
Δείκτης
εκροών
CO01
CO01
CO02
CO04
CO05
CO08
CO20
CO23
CO26
CO28
CO29
SO007
SO032
T4218
T4219

Περιγραφή
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (στην περίπτωση μόνο του θεματικού στόχου 8)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις
Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται-αναβαθμίζονται.
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από θερμοκοιτίδες
Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται επιπρόσθετα του επιχειρηματία

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 - Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων της θεματικής ενότητας επιχειρηματικότητας
Δείκτης
T4201
T4223
T4207
T4212
T4214
T4812
Τ4813
Τ1015
Τ1016
Τ1302
Τ1304
Τ1311
Τ1306
Τ1308
Τ1370
T2002
T2005
Τ1605
Τ1606
Τ1608
Τ1609
Τ1610
Τ1406

Περιγραφή
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
Αριθμός πατεντών
Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των 9 στρατηγικών τομέων της χώρας
Εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας
Νέες ή αναβαθμισμένες συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας που εφαρμόζονται /τίθενται σε λειτουργία
Έργα που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας κοινωνικών εταίρων
ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
Ποσοστό start-ups στους ενισχυόμενους κλάδους προς το σύνολο νέων επιχειρήσεων
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων (σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ)
Επιχειρήσεις που μοιράζονται ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας
Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως Ε&Τ προς σύνολο νέων επιχειρήσεων
Περιφερειακή Ακ. Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ )
ΜΜΕ που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας τους
Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
Ποσοστό επενδύσεων των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ
Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ
Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες
Εξαγωγές περιφέρειας Ηπείρου
Επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου
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Δείκτης
Τ1407
Τ1370
Τ1408
T2202
Τ2208
Τ2207
Τ1805
Τ1807
Τ1808
Τ1809
T2402
T2403
T2409
Τ2407
Τ2603
Τ2724
T2607
Τ3231
Τ3232
T2803
Τ2808
Τ2809
Τ3101
Τ3102
Τ3104
Τ3105
Τ3535
Τ3503
Τ3505
Τ3506

Περιγραφή
ΑΠΑ σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας
Αξία Εξαγωγών
Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ
Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς του RIS
Αύξηση εξαγωγών
Επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ
Κ.Ε των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
Μέλη συνεργατικών σχηματισμών
Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας
Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)
Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ
Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster
- θερμοκοιτίδες
Απασχόληση στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή τομέα)
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
Αξία εξαγωγών Περιφέρειας
Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ
Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του
πληθυσμού της Περιφέρειας)
% Κ.Ε. των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της
Περιφέρειας
Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α
Επιχειρήσεις που διαθέτουν κεφάλαια για ΤΠΕ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής σε τομείς της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
Εξαγωγές επιχειρήσεων

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 - Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας
Δείκτης
CO01
CO03
CO06
CO08
CO30
CO31
CO32
CO34
Τ1811

Περιγραφή
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου
Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 - Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας
Δείκτης
T4228
T4432
Τ3241
Τ3242
Τ3244
Τ2823
Τ1815
T2006
Τ1613
Τ1511
Τ1321
Τ3106
Τ3507

Περιγραφή
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Περιορισμός της αύξησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία και
τον τριτογενή τομέα
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο τομέα
Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση ενέργειας της Περιφέρειας
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε όλους τους τομείς, πλην του τομέα των μεταφορών
Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας
Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 - Δείκτες εκροών που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων για αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις
Δείκτης
CO01
CO01
CO02
CO05
CO08
CO09
CO15
CO16
CO17
CO18
CO19
CO20
CO20
CO23
CO23
CO25
CO26
CO27
CO29
CO30
CO33
CO34
CO35
CO36
CO37

Περιγραφή
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Θ.Σ.03)
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Θ.Σ.09 & Θ.Σ.0
1)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Θ.Σ. 03)
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομα) (Θ.Σ.09)
συμμετέχοντες με αναπηρία
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Θ.Σ. 06)
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις (Θ.Σ.09)
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Θ.Σ.06)
Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας (Θ.Σ.09)
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα
της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέθηκαν σε ευφυή δίκτυα
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας
Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανά-
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Δείκτης

T4220
T4409

Περιγραφή
πτυξης
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές
Κατασκευή-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης
Μήκος αποχετευτικού δικτύου
Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται
ή αναβαθμίζονται
Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας
Αριθμός δράσεων βελτίωσης ποιότητας και επάρκειας των νερών
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις
τοπικής ανάπτυξης
Αριθμός δράσεων για ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης –καθοδήγησης
Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση

T4411

Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται

T4412
T4414
Τ1003
Τ1024

Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση
Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ
Νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου
Αριθμός νέων χωρικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο
Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτή
Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία) και άτομα
που πλήττονται από τη φτώχεια
Μειονεκτούντα άτομα που επωφελούνται των δράσεων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Πρόσθετος αριθμός υδατικών σωμάτων, που βελτιώνουν την κατάστασή τους σε 1 τουλάχιστον
παράμετρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ (οικολογική, χημική, ποσοτική)
Υποδομές που ενισχύονται στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ
Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Ευφυή συστήματα μεταφορών.
Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας
Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται.
Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές
Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται

CO38
CO39
T2104
T2105
SO006
T2107
T2108
T2217
T2433

Τ1263
Τ1268
Τ1269
Τ1419
Τ1445
Τ1626
Τ1628
Τ1812
SO023
Τ2718
Τ2812
SO031
Τ3225
SO034

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 - Δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με χρήση χρηματοδοτικών μέσων για αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις
Δείκτης
T4231
T4428
T4430
T4432
T4433
T4435
T4437
T4438
T4439
T4440
Τ1012
Τ1018
Τ1019
Τ1021

Περιγραφή
Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρό
Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας
Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική,
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ
Κλάσμα χωριστά συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)
Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση
Βιοαποδόμηση σε Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή
Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή
διάθεση εντός Ελλάδος
Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ
Ισοδύναμο παραγόμενο ενέργειας από γεωθερμία
Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή
Έκταση που καλύπτεται από θεσμοθετημένες χρήσεις γης
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Τ1031
Τ1032
Τ1033
Τ3211
Τ3261
Τ3301
T3311
Τ2810
Τ2825
Τ2826
Τ2827
Τ2828
T2829
T2830
Τ1819
Τ1820
Τ1821
Τ1822
Τ1823
Τ1824
T2009
T2011
T2013
T2014
T2015
Τ1409
Τ1412
Τ1413
Τ1513
Τ1522
Τ1524
Τ1525
Τ1526
T1527
Τ1528
Τ1529
Τ1530
Τ1614
Τ1620
Τ1649
Τ1655
Τ2733
Τ2735
Τ2737
Τ1325
Τ1327
Τ1350
Τ1370
Τ3110

Κατανάλωση φυσικού αερίου από οικιακούς πελάτες
Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Απώλεια ύδατος σε δίκτυα ύδρευσης
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων
Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές
Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές υποδομές
Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από επαρκή και βελτιωμένη παροχή νερού
Επισκέψεις σε πόλους έλξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Προστατευόμενες περιοχές (Σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης
Ωφελούμενος πληθυσμός αστικών κέντρων ή/και κέντρων με συγκέντρωση λειτουργιών αστικού τύπου
Ποσότητα Στερεών Αποβλήτων που διαχειρίζονται
Διαρροές πόσιμου νερού
Πρόσθετος όγκος αστικών λυμάτων που αποχετεύονται προς ΕΕΛ
Eπισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων
Επισκεψιμότητα προστατευόμενων περιοχών
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα αρωγής πόσιμου νερού
Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας
Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται
Χρονοαπόσταση διαδρομής του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη Φλώρινας - Κοζάνης όρια Νομού Λάρισας»
Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια).
Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη
Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
Κλάσμα χωριστά συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση
(ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)
Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική,
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
Αριθμός διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλία
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης
Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο Λάρισας
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο Βόλου
Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια).
Ποσοστό καταναλωτών που εξυπηρετούνται από ευφυείς μετρητές
Επισκεψημότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ
Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος
Δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας
Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας
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Τ3111
Τ3112
Τ3113
Τ3115
Τ3116
Τ3117
Τ3118
T3501
Τ3535
Τ3504
Τ3532
Τ3513
Τ3529
Τ2412
T2419
T2420
T2422
T2426
T2431
Τ2461
Τ2462

Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων
Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Περιφέρεια
Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική
επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων
(Ε.Σ.Π.Α)
Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας
Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια)
Δημοσιεύσεις ερευνητών
Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α
Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδύκτιο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 200) με εργαλεία διαχείρισης
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης
Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού
Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά κέντρα
Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
Κοινωνικές επιχειρήσεις
Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες (οικολογική,
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) της δημιουργίας μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Επεξεργασία από στοιχεία των εγκεκριμένων ΕΠ.
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8.5

Υποσύστημα δεικτών τεχνικής βοήθειας

Το υποσύστημα αυτό συγκροτείται από μια ομάδα δεικτών εκροών με δυνατότητα παρακολούθησης-κοινής χρήσης από όλες τις ΔΑ των ΕΠ στο επίπεδο της πράξης. Στην
παρούσα φάση, στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται οι ήδη «ομογενοποιημένοι»
δείκτες εκροών τεχνικής βοήθειας στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 - Δείκτες εκροών τεχνικής βοήθειας στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στοιχεία Δεκεμβρίου 2016)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

12303

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΔΑ,ΕΦ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΕΤ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΔΕΤ
ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ / ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

12101

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12103

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ.

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12104

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12105

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12201

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12301

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12302

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

12305

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥ
ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ )

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12306

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΜΕ)

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12307

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

90101

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

90102

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12109

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

90103

ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

12102

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Γ3 ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΕΥΡΩ

12107
12108

12304

12106

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΡΟΩΝ

ΆΤΟΜΑ

ΠΗΓΗ: ΕΥ ΟΠΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ‘ΠΥΡΗΝΑ ‘ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.
* Οι δείκτες με έντονη γραφή (bold) είναι και δείκτες που έχουν ορισθεί ως εκροές σε ΕΠ.
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8.6

Υποσύστημα Δεικτών Αλιείας και Θάλασσας

Το ΕΤΘΑ έχει ορίσει έναν περιορισμένο αριθμό κοινών δεικτών για την εκτίμηση της
προόδου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα προγράμματα αλιείας και θάλασσας. Η νομική βάση της χρήσης των κοινών δεικτών (πλαισίου, εκροής,
αποτελέσματος) παρέχεται από τον Καν. (ΕΕ) 1014/2014 (Άρθρο 97.1), το Άρθρο 144
του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ)
1303/2013. Οι οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζουν ποιος είναι αρμόδιος για
τη συλλογή των στοιχείων των δεικτών, ποιες οι πηγές και οι όροι συλλογής τους, με
εξαίρεση την περιοδικότητα και τις σχετικές προθεσμίες.
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ οι τιμές βάσης και οι τιμές στόχου έχουν προσδιοριστεί για
τους κοινούς δείκτες. Τα στοιχεία των δεικτών συλλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή
με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους. Η συχνότητα
συλλογής και ο τρόπος επιβεβαίωσης της έγκαιρης διαθεσιμότητας των στοιχείων έχει
καθοριστεί στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης
Οι κοινοί αυτοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εξέταση επιδόσεων που αναφέρεται
στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και επιτρέπουν την
αξιολόγηση της προόδου, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της πολιτικής με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους σε ενωσιακό και σε
επίπεδο προγράμματος (Άρθρο 109).
Οι κοινοί αυτοί δείκτες διαμορφώνουν το υποσύστημα δεικτών Αλιείας και Θάλασσας
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτοί έχουν ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και αποτυπώνονται στους
Πίνακες 6 (δείκτες εκροής), 9 (δείκτες αποτελέσματος) και 8 (δείκτες πλαισίου).
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9.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Η έγκαιρη συλλογή και σώρευση των στατιστικών δεδομένων αποτελεί ένα από τα κριτήρια εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες
αποτελέσματος», με το οποίο διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση και δημόσια διάθεση των
δεδομένων και της προόδου επίτευξης των δεικτών των ΕΠ.
Η δημοσιοποίηση και δημόσια διάθεση αφορά τα δεδομένα όλων των κοινών δεικτών
(εκροής και αποτελέσματος) καθώς και των ειδικών δεικτών (εκροής και αποτελέσματος) των Προγραμμάτων στο διαδίκτυο. Η χρονική στιγμή της δημοσιόποίησης δύναται
να ταυτίζεται με τον χρόνο υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης των Προγραμμάτων.
Κάθε ΔΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημοσίευση και δημόσια διάθεση των
σωρευτικών δεδομένων των δεικτών του Προγράμματος με εύκολα προσβάσιμο τρόπο
στο κοινό. Για τους κοινούς δείκτες δύναται η παράθεση των δεικτών αυτών να γίνει σε
επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας (ενωσιακής προτεραιότητας ή μέτρου στην περίπτωση του ΕΤΘΑ) και Προγράμματος.
Η δημοσιοποίηση των δεδομένων όλων των κοινών και ειδικών δεικτών εκροής και αποτελέσματος γίνεται το αργότερο ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής των Ετήσιων Εκθέσεων των ΕΠ, από αναφορές που εξάγονται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ειδικά για το
ΕΚΤ, εξάγονται περιοδικά από το ΟΠΣ πρότυπες αναφορές (για τις Ετήσιες Εκθέσεις
Υλοποίησης ή για κάθε άλλη αναφορά/έκθεση που προκύπτει από τον Κανονισμό) για
τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες με άθροιση των δεικτών μεμονωμένων συμμετεχόντων. Κάθε ΔΑ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματός την Ετήσια Έκθεση
Υλοποίησης και μεριμνά για την ανάρτηση της και στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ 20142020, όπως αυτή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής βάσης ανταλλαγής δεδομένων με
την ΕΕ (SFC2014), στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία προόδου των δεικτών
του Προγράμματος.
Παράλληλα η ΕΥ ΟΠΣ, στο πλαίσιο της προσαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναβάθμισε το διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr για
τη δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων των επιχειρησιακών δεικτών εκροών. H
ιστοσελίδα είναι φιλική στον πολίτη, δίνοντας πληροφορίες για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται προέρχονται από τα ενταγμένα έργα και αφορούν τους δείκτες εκροών
ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ των ΕΠ που έχουν χρησιμοποιηθεί στα Τεχνικά Δελτία Πράξης.
Επιπλέον, κάθε έτος, ένα μήνα μετά την υποβολή των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης
των ΕΠ στην Ε. Επιτροπή, δημοσιοποιούνται στο www.anaptyxi.gov.gr, δύο εκθέσεις:


Μία έκθεση με σωρευτικά δεδομένα των δεικτών εκροών σε επίπεδο ΘΣ και ΕΠ.



Μία έκθεση με αθροιστικά και σωρευτικά δεδομένα για τους κοινούς δείκτες σε
επίπεδο ΕΠ και ΕΣΠΑ.

Επίσης, έχει αναβαθμιστεί ο διαδικτυακός τόπος του ΕΠΑΛθ WWW.ALIEIA.GR,στον οποίο
δημοσιοποιούνται τα συγκεντρωτικά στοιχεία των δεικτών του Προγράμματος, μέσω
της ανάρτησης των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης του Προγράμματος.
Επιπρόσθετα δεδομένα για τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος όλων των
Κρατών Μελών, μετά την έγκριση των Ετησίων Εκθέσεων Υλοποίησης υπάρχουν στην
πλατφόρμα ESIF Open Data HTTPS://COHESIONDATA.EC.EUROPA.EU/ της Ε. Επιτροπής, ο σχετικός σύνδεσμος της οποίας έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
WWW.ESPA.GR.
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10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται συνοπτικά, οι ρυθμίσεις στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν στην ηλεκτρονική διαχείριση των δεικτών. Η λειτουργία του συστήματος αποτυπώνεται στα Εγχειρίδια Χρήσης του ΟΠΣ και στις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται διαθέσιμες, στους παρακάτω
συνδέσμους:
Α. Βιβλιοθήκη του ΟΠΣ για τους χρήστες της εφαρμογής
1. Γενικές οδηγίες και ανακοινώσεις:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568001

2. Επιλογή και έγκριση 2.1 Προσκλήσεις:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568125

3. Επιλογή και έγκριση 2.2 ΤΔΠ:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568101

4. Παρακολούθηση 3.6 Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568167

5. Παρακολούθηση 3.5 Απογραφικό Δελτίο Πράξης:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568128

6. Βοηθητικές Εργασίες/5.4 Διαχείριση Δείκτη:
HTTPS://LOGON.OPS.GR/ESPANEWS/PAGES/NEWS.HTML?CATEGORY=568020

Β. Ιστοσελίδα της ΕΥ ΟΠΣ (http://www.ops.gr/Ergorama/)
1. Web Services 2014-2020:
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/INDEX.JSP?MENUITEMID=WS1420&TABID=0

2. Κωδικοποιημένα στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020:
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/INDEX.JSP?MENUITEMID=KODIKESPA1420&TABID=0

3. Έγγραφα - Σημαντικές Ανακοινώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020:
HTTP://WWW.OPS.GR/ERGORAMA/INDEX.JSP?MENUITEMID=EGOD1420&TABID=0

Επίσης, στο Παράρτημα 6 περιλαμβάνεται η περιγραφή του ΟΠΣ, όπως έχει ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο ΣΔΕ.
Τα στοιχεία των δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 τηρούνται σε πολλαπλά επίπεδα του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από το ανώτερο επίπεδο του εγκεκριμένου ΕΠ έως το κατώτερο επίπεδο της
πράξης και του απογραφικού δελτίου συμμετέχοντα, στην περίπτωση δράσεων που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Κάθε δείκτης του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΣΠΑ ορίζεται με
βάση το έγκυρο «Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη» και διαθέτει μοναδικό id.
Τα επίπεδα τήρησης των δεικτών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ είναι:
1. Στον πυρήνα ΟΠΣ: Βοηθητικές εργασίες - 5.4 Διαχείριση Δείκτη περιλαμβάνει:
- Κοινούς και ειδικούς δείκτες των εγκεκριμένων ΕΠ και
- Εγκεκριμένους Πρόσθετους δείκτες
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Παράλληλα στο ΔΙΑΔ, για κάθε δείκτη έχει αναρτηθεί το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
Το αρχείο δεικτών είναι διαθέσιμο στο υποσύστημα “Αναφορές” του ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
Προγραμματισμός ΕΠ/4.Δείκτες ΟΠΣ (πυρήνας).
2. Στην εγκεκριμένη σε ισχύ έκδοση ΕΠ: Αντλείται μέσω web-service από την
εφαρμογή SFC2014 και περιέχει όλους τους επιχειρησιακούς δείκτες (κοινούς
και ειδικούς). Μέσω της αναφοράς Προγραμματισμός ΕΠ/2. Δείκτες Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέχονται οι δείκτες κάθε ΕΠ.
3. Στις προσκλήσεις: Οι δείκτες ορίζονται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο
και μόνο αυτοί θα είναι διαθέσιμοι στις προτάσεις που θα υποβληθούν (Τεχνικά
Δελτία Πράξεων). Οι δείκτες είναι, είτε δείκτες ΕΠ, είτε πρόσθετοι, σύμφωνα με
το έντυπο στο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ».
4. Στα Τεχνικά Δελτία Πράξεων: Διαθέσιμοι είναι μόνο οι δείκτες που έχουν καταχωρηθεί εκ προοιμίου στην αντίστοιχη Πρόσκληση και στοχοθετούνται με
ανάλυση ανά φύλο, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το έντυπο στο ΣΔΕ:
«TΕΧΝΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΠΡΑΞΗΣ».
5. Στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης: Η επίτευξη δεικτών πράξης, όταν αυτοί μπορούν να μετρηθούν ανά πράξη, δηλώνεται σύμφωνα με το
έντυπο του ΣΔΕ: «ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ» και επαληθεύεται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ».
Η επίτευξη των κοινών δεικτών ΕΚΤ για συμμετέχοντες, εκροής και άμεσου αποτελέσματος υπολογίζονται από τα πλήρη και υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου.
6. Η επίτευξη για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ μακροπρόθεσμου αποτελέσματος (CR06, CR08, CR09, CR11 και CR12), υπολογίζεται με την εκτέλεση
τυποποιημένων λειτουργιών από την ΕΥ ΟΠΣ, με βάση στοιχεία που έχουν αντληθεί από Διοικητικές Πηγές με την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ws. Η
υπολογισθείσα επίτευξη είναι διαθέσιμη μέσω αναφορών για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης.
7. Στις ετήσιες εκθέσεις: Για την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης
των ΕΠ παρέχονται τα στοιχεία μέσω της Αναφοράς 9. Συγκεντρωτικές Αναφορές/2.Πίνακες Κανονισμών, όπως προβλέπονται αναλυτικά στους πίνακες 3, 4,
4α, 5, 6, 12 και 13 του <ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ>.
Οι διαδικασίες, βάσει των οποίων ενημερώνεται το ΟΠΣ με τα στοιχεία των δεικτών,
αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΣ ΔΕΙΚΤΕΣ».
Ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων δεικτών
Η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων δεικτών διασφαλίζεται από τις διαδικασίες ενημέρωσης και την λειτουργικότητα που εφαρμόζει το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ως κάτωθι:


την τήρηση σε όλα τα επίπεδα της δομής των δεικτών, όπως αυτή προβλέπεται
από το σε ισχύ ΕΠ,



τη διενέργεια λογικών ελέγχων επικύρωσης και ελέγχων πληρότητας, στο σύνολο των σχετικών δελτίων, κατά την υποβολή τους από τους δικαιούχους και
κατά την οριστικοποίησή τους από τους ΔΑ/ΕΦ,



τη δημοσίευση των έλεγχων επικύρωσης στις οδηγίες του εκάστοτε δελτίου,



την καθολική προσυμπλήρωση στοιχείων, όπου αυτό είναι εφικτό,



τον καθορισμό της πρόσκλησης, ως μοναδικού σημείου αφετηρίας ορισμού των
δεικτών πράξης,
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στον αυτόματο περιορισμό των διαθέσιμων δεικτών σε κάθε επίπεδο δήλωσής
τους, μόνο σε αυτούς που έχουν οριστεί στο αμέσως ανώτερο. Δηλαδή, για τον
ορισμό ενός δείκτη στο επίπεδο της πρόσκλησης θα πρέπει να έχει οριστεί προηγουμένως στην αντίστοιχη δομή του ΕΠ. Ομοίως, λειτουργεί το ΤΔΠ σε σχέση
με την πρόσκληση, όπως και το ΔΔΕΔΠ σε σχέση με το ΤΔΠ, και



στο γεγονός ότι όλες οι συγκεντρωτικές αναφορές βασίζονται στα χαρακτηριστικά του δείκτη στο ΔΙΑΔ.

Δομή και συμπλήρωση δεικτών ανά δελτίο
1. Το ΔΙΑΔ περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείκτη στο ΟΠΣ. Η σωστή συμπλήρωση των χαρακτηριστικών του δείκτη διασφαλίζει:


Την ενημέρωση του ΟΠΣ με σωστά δεδομένα για τους δείκτες, στο επίπεδο του
Ε.Π, των Προσκλήσεων, των ΤΔΠ και του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δείκτη
Πράξης



Τη δημιουργία αναφορών, σε διάφορα επίπεδα άθροισης (μόνο για δείκτες ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ που δύναται να αθροιστούν).

2. Η Πρόσκληση στο ΟΠΣ συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή και περιλαμβάνει
το φυσικό αντικείμενο και τα παρακάτω, ανά περίπτωση:


Επενδυτικές προτεραιότητες



Ειδικούς στόχους



Δείκτες εκροής και αποτελέσματος ΕΠ



Πρόσθετους δείκτες.

Εναλλακτικά, δύναται να περιλαμβάνει και οικονομικούς δείκτες και ΒΣΕ (Βασικά Στάδια Εφαρμογής).
3. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος περιλαμβάνει
τους δείκτες της αντίστοιχης πρόσκλησης στο τμήμα «Ε1. Δείκτες Παρακολούθησης». Η
ανάλυση του δείκτη, ανά κωδικό δείκτη, περιγράφει:


την κατηγορία περιφέρειας,



την τιμή στόχο συνολικά ή και ανά φύλο αν απαιτείται,



την επενδυτική προτεραιότητα και



το ταμείο.

4. Στα Απογραφικά Δελτία παρακολουθείται η επίτευξη κοινών δεικτών ΕΚΤ εκροής
και άμεσου αποτελέσματος. Η επίτευξη των δεικτών βασίζεται στα δεδομένα των συμμετεχόντων, κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από την πράξη (έως και 1 μήνα μετά
την έξοδο) και δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχουν στοχοθετηθεί στην πράξη.


Κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην πράξη συμπληρώνεται το Απογραφικό
Δελτίο Εισόδου από το οποίο υπολογίζονται οι κοινοί δείκτες εκροής ΕΚΤ/ΠΑΝ.



Κατά την έξοδο του συμμετέχοντα από την πράξη συμπληρώνεται το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου από το οποίο υπολογίζονται οι κοινοί δείκτες άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ ανά πράξη (MIS) υπολογίζονται στο ΟΠΣ κατά την ΥΠΟΒΟΛΗ των
απογραφικών Δελτίων «Εισόδου» και «Εξόδου» αντίστοιχα.
5. Το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) υποβάλλεται από το
δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή, για κάθε έτος υλοποίησης, από την έναρξη του 1ου
υποέργου και μέχρι την πλήρη υλοποίησή της πράξης. Ειδικότερα, συμπληρώνεται η
επίτευξη του δείκτη για το έτος αναφοράς του δελτίου ανά Ταμείο, ανά επενδυτική
προτεραιότητα, ανά κατηγορία Περιφέρειας και κατά περίπτωση ανά φύλο. Δεν συ146

μπληρώνεται η τιμή επίτευξης για τους δείκτες που δεν μετράται η επίτευξή τους σε
επίπεδο πράξης.
Η επίτευξη για τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ/ΠΑΝ εκροής και άμεσου αποτελέσματος για
συμμετέχοντες υπολογίζεται αυτόματα στο ΟΠΣ από το άθροισμα των υποβληθέντων,
πλήρη απογραφικών δελτίων, στο ίδιο έτος (εισόδου ή εξόδου), με το έτος αναφοράς
του ΔΕΔΠ. Το ΔΕΔΠ μπορεί να συμπληρωθεί περισσότερες φορές, ανά πράξη, κάθε έτος,
κατόπιν απόφασης της ΔΑ. Τέλος, η ΔΑ συμπληρώνει το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης πράξης.
6. Τα δεδομένα των δεικτών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ αξιοποιούνται για την εξαγωγή αναφορών
σε κάθε ένα από τα επίπεδα καταχώρησης αλλά και σε συνδυασμούς αυτών. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλες οι διαθέσιμες αναφορές, σχετικά με δείκτες σε διάφορα δελτία αλλά και οι συγκεντρωτικές αναφορές που αξιοποιούνται για τις Ετήσιες
Εκθέσεις Υλοποίησης. Για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ λαμβάνονται υπόψη
μόνο τα επαληθευμένα στοιχεία δεικτών.
Κατάλογος διαθέσιμων αναφορών σχετικά με Δείκτες
Αναφορά στο ΟΠΣ
1.1 Προγραμματισμός ΕΠ
3.1 Επιλογή και έγκριση/Προσκλήσεις
5.1. Επιλογή και έγκριση/Φυσικό-Δελτία Επίτευξης
5.2. Επιλογή και έγκριση/Φυσικό-Απογραφικά
9.1.1 Συγκεντρωτικές αναφορές/ Επιτελική Παρακολούθηση
9.2.1 Συγκεντρωτικές αναφορές/ Πίνακες κανονισμών/Δημοσιονομικά
9.2.2 Συγκεντρωτικές αναφορές/ Πίνακες κανονισμών/Δελτία Επίτευξης
9.2.3 Συγκεντρωτικές αναφορές/ Πίνακες κανονισμών/Απογραφικά
9.3 Συγκεντρωτικές αναφορές/Πλαίσιο Επίδοσης

Πλήθος
Αναφορών
2
1
2
7
1
3
7
3
4
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11. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ε.Π,
Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και της
υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά δείκτες
αποτελέσματος, οι οποίοι να καλύπτουν όλους τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί
στο πλαίσιο κάθε ΕΠ. Οι δείκτες αποτελέσματος απαιτείται να έχουν τιμή βάσης και
στόχου και να συνοδεύονται από τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών αυτών. Ωστόσο, κατά την υποβολή των ΕΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκέμβριος 2015),
δόθηκε η δυνατότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαμορφωθούν σχέδια δράσης (action plans) για την κάλυψη των ελλείψεων σε τιμές βάσης ή/και στόχου, δεδομένου ότι οι ελλείψεις αυτές αφορούσαν μικρό αριθμό δεικτών
αποτελέσματος και ήταν αδύνατη η συμπλήρωση των σχετικών τιμών. Τα σχέδια δράσης αυτά υποβλήθηκαν μαζί με τα κείμενα των ΕΠ μέσω της SFC2014, ως ‘other
member state documents’.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΕΠ και της ανάπτυξης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες από την ΕΥΣΣΑ και την
ΕΥΣΕΚΤ για τον τρόπο αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών. Ειδικότερα, για κάθε δείκτη αποτελέσματος με ελλείψεις, ενσωματώθηκε διακριτή ενέργεια στο σχέδιο δράσης.
Σε κάθε ενέργεια έπρεπε να οριστεί ο κωδικός του δείκτη με ελλείψεις, το είδος της έλλειψης (τιμή βάσης ή και τιμή στόχου) και οι δράσεις κάλυψης των ελλείψεων, ο φορέας κάλυψης των ελλείψεων καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών για
την κάλυψη των ελλείψεων.
Κάθε σχέδιο δράσης αποτελείται από 2 ομάδες δεικτών αποτελέσματος:


Η 1η ομάδα περιλαμβάνει τους δείκτες αποτελέσματος με ελλείψεις οι οποίες
καλύπτονται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. Συνολικά, καταρτίστηκαν σχέδια δράσης για 20 δείκτες αποτελέσματος, από τους οποίους οι 9
αφορούσαν το ΕΚΤ, 3 την ΠΑΝ και 8 το ΕΤΠΑ (Πίνακας 22).



Η 2η ομάδα περιλαμβάνει τους δείκτες αποτελέσματος με ελλείψεις που θα καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο (δείκτες οριζόντιου χαρακτήρα) με το συντονισμό
της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ.



Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για
τη μέτρηση των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ (δείκτες CR06-CR09) και η επικαιροποίηση ορισμένων τιμών βάσης κοινών δεικτών
άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ στα ΠΕΠ (δείκτες CR03CR09).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 - Δείκτες αποτελέσματος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέδιο δράσης για την κάλυψη ελλείψεων στις τιμές βάσης
ή/και στόχου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πλήθος
δεικτών
1
3

Ταμείο

Κωδικός
δείκτη

ΕΚΤ
ΕΤΠΑ

Τ2817
Τ2614

ΕΤΠΑ

Τ2730
Τ2728
Τ3125
Τ3515
Τ3531
Τ3510
Τ2436

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

1

ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ

1

ΕΚΤ

Τ1386

1

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Τ1608
Τ4207

ΕΚΤ

Τ4221

ΕΚΤ

Τ4225

ΠΑΝ

CR07

ΠΑΝ

CR09

ΠΑΝ

CR08

ΕΚΤ
ΕΚΤ

Τ4901
Τ4907

ΕΚΤ

Τ4909

ΕΠ ΑΝΕΚ

3

3

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
6

Ονομασία δείκτη
Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται κοινωνικά μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται
Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων -ΣΕΣ
Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων -ΣΕΣ
Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας που προστατεύονται
Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται στην κοινωνία
Άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται από υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται
μέσω one stop shops και Κέντρων Κοινοτήτων
Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες
Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου
Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή προγραμμάτων
σπουδών
Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού
Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις
Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ
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Η συμπλήρωση των ελλείψεων για την 1η ομάδα δεικτών ολοκληρώθηκε σταδιακά κατά το διάστημα Μαρτίου 2015-Δεκεμβρίου 2016.
Όσον αφορά στους δείκτες του ΕΚΤ, η πλειοψηφία των ελλείψεων καλύφθηκε με ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών και τα σχετικά έγγραφα αναρτήθηκαν στην SFC2014. Για
τρεις από τους δείκτες EKT στα ΠΕΠ (Τ2817, Τ3125, Τ2436), συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΥΣΕΚΤ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη 25.4.2017) η αντικατάστασή τους κατά την αναθεώρηση των ΕΠ από νέους δείκτες αποτελεσμάτων (3 δείκτες αποτελεσμάτων σε κάθε ένα από τα 3 ΠΕΠ σε αντικατάσταση του 1 ειδικού επιχειρησιακού δείκτη).
Ακολούθησε το από 29.5.2017 έγγραφο με Α.Π 17/οικ.354/ΕΥΣΕΚΤ και η ανάρτηση
στην SFC2014 με τη σχετική πληροφόρηση/τεκμηρίωση. (Πίνακας 23).
Όσον αφορά στο ΕΤΠΑ, από τους 8 δείκτες οι 2 αφορούσαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις
(T1608, T4207) και καλύφθηκαν οι ελλείψεις από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Οι
υπόλοιποι δείκτες αφορούσαν στον τομέα του περιβάλλοντος και οι ελλείψεις αντιμετωπίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΥΣΣΑ (Πίνακας 23).
Με την 1η προγραμματισμένη αναθεώρηση κάθε ΕΠ, οι Διαχειριστικές Αρχές έχουν αναλάβει την υποχρέωση επικαιροποίησης των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών αποτελέσματος με ελλείψεις, όπως αυτές καλύφθηκαν από τα σχέδια δράσης και αποτυπώνεται στον Πίνακα 24.
Σε ό,τι αφορά στη μέτρηση των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ
για τους οποίους θα απαιτηθεί διενέργεια ερευνών, αυτή θα καλυφθεί στο πλαίσιο του
Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2016 μεταξύ της ΕΑΣ και
της ΕΛΣΤΑΤ. Συμφωνήθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα αναλάβει για όλα τα ΕΠ (στις αντίστοιχες
επενδυτικές προτεραιότητες) το σχεδιασμό των δειγμάτων για τη μέτρηση των δεικτών για τους οποίους θα απαιτηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις/μεθοδολογικά έγγραφα της Επιτροπής, και ότι θα συμβάλλει στο σχεδιασμό των
ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν στις έρευνες, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ. Σε συνέχεια απόφασης που θα ληφθεί από τις αρμόδιες ΔΑ για την πρώτη μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΠ στις
οποίες υπάρχει ήδη ολοκλήρωση πράξεων συμμετεχόντων και καταχώρηση όλων των
απαιτούμενων δεδομένων στο ΟΠΣ από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου για
το σύνολο των συμμετεχόντων από τις αντίστοιχες πράξεις), θα ακολουθήσει συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ με βάση τα παραπάνω, υπό το συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 - Ενέργειες κάλυψης ελλείψεων δεικτών αποτελέσματος σε σχέδιο δράσης

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ

Κωδικός
δείκτη

Ονομασία δείκτη

CR07

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

CR09

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

CR08

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Τ4901

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ μειώθηκε κατά
τουλάχιστον 20% του αρχικού

Τ4907

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση σε επιχειρήσεις

Τ4909

Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα
μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ

Κάλυψη ελλείψεων
Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των
αυτοδεσμεύσεων, ανατέθηκε το 2014 έργο για την ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου προσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών των οικονομικά μη ενεργών
NEETs, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την υποβολή
πρότασης προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την συμπλήρωση των τιμών
στόχου των δεικτών βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Βάσει της τελική πρότασης
της Ομάδας Έργου, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ εισηγήθηκε τη συμπλήρωση των
τιμών στόχου και ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. Ιωαννίδη. Ύστερα από παρατηρήσεις της γεωγραφικής μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τιμές
στόχου των δεικτών, ακολούθησε δεύτερη επιστολή του κ. Ιωαννίδη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκαν οι τιμές στόχου των τριών δεικτών
αποτελέσματος. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, απεστάλη επιστολή της ΕΕ, με
την οποία άρθηκε η σχετική αυτοδέσμευση και επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις
των ελλείψεων των δεικτών αποτελέσματος του σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις
ΠΑΝ του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 48367/ΕΥΣΣΑ 922/10.02.2016 έγγραφο. Οι τιμές βάσης και
στόχου των 3 δεικτών αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης και την εκπλήρωση των
αυτοδεσμεύσεων, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. Ιωαννίδη για τον τρόπο μέτρησης
των εν λόγω δεικτών αποτελέσματος. Ύστερα από παρατηρήσεις της γεωγραφικής
μονάδας της DG Emploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθησε δεύτερη επιστολή
του κ. Ιωαννίδη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προσαρμόστηκε η τιμή
στόχου του δείκτη Τ4907. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, απεστάλη έγγραφο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο άρθηκαν οι σχετικές αυτοδεσμεύσεις και επομένως καλύφθηκαν οι απαιτήσεις των ελλείψεων των ανωτέρω δεικτών αποτελέσματος του σχεδίου δράσης του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ 2014-2020. Όλα τα έγγραφα έχουν
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 130424/ΕΥΣΣΑ 2588/08.12.2016
έγγραφο. Οι τιμές βάσης και στόχου των 3 δεικτών αποτυπώνονται στον Πίνακα που
ακολουθεί.
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Κωδικός
δείκτη

Ονομασία δείκτη

ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

Τ2436

Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται
στην κοινωνία

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Τ3125

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες
υπηρεσίες

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Τ2817

Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται
κοινωνικά μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Τ4221

Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή προγραμμάτων
σπουδών

Τ4225

Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται

Τ4207

Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου

ΕΠ ΑΝΕΚ

Κάλυψη ελλείψεων
Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των Σχεδίων Δράσης των δεικτών Τ2436,
Τ3125, Τ2817 και σε συνέχεια των συμφωνηθέντων στην τηλεδιάσκεψη της
25.4.2017 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΑΣ,
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC το με Α.Π. 17/οικ.354/ΕΥΣΕΚΤ/29.05.2017
έγγραφο και τα Δελτία Ταυτότητας των δεικτών αποτελεσμάτων που συμφωνήθηκε
να αντικαταστήσουν τους δείκτες Τ2436, Τ3125, Τ2817 στην αναθεώρηση των ΕΠ.
Ειδικότερα για κάθε δείκτη/ΠΕΠ προτάθηκαν 3 νέοι δείκτες αποτελεσμάτων, δηλ.
συνολικά αναρτήθηκαν στην SFC, 9 Δελτία Ταυτότητας Δεικτών που περιλαμβάνουν
τον ορισμό του κάθε δείκτη, τον τρόπο μέτρησης, τις τιμές βάσης και στόχου. Οι τιμές
βάσης και στόχου των 9 δεικτών αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η οποία
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 43990/ EΥΣΣΑ 827/21.04.2016
έγγραφο. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε αναζήτηση σχετικών συμφώνων συνεργασίας από δράσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/ και εθνικά προγράμματα (desk research εργασία). Οι τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η οποία
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 43990/ EΥΣΣΑ 827/21.04.2016
έγγραφο. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε καταγραφή
έργων /δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται
και η τελική τους εκροή έχει τεθεί σε εφαρμογή (desk research εργασία κυρίως στις
δράσεις του ΕΠΑΝ και του ΕΠ ΔΜ 2007-2013). Οι τιμές βάσης και στόχου του δείκτη
αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Καταρτίστηκε με ευθύνη της ΔΑ έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η οποία
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 43990/ EΥΣΣΑ 827/21.04.2016
έγγραφο. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου του δείκτη. Για τον συγκεκριμένο δείκτη έγινε αξιοποίηση ων
τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας για την καινοτομία των επιχειρήσεων cis 20102012 (ΕΚΤ) συνδυαστικά με άλλους σχετικούς δείκτες. Οι τιμές βάσης και στόχου του
δείκτη αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Κωδικός
δείκτη

Ονομασία δείκτη

Τ1608

Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα
και διαδικασίες

Τ2730

Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και
διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Τ2728

Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων
των στόχων των Προγραμμάτων -ΣΕΣ

Τ2614

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται

Κάλυψη ελλείψεων
Οι ελλείψεις στις τιμές βάσης και στόχου καλύφθηκαν έπειτα από τη δημοσίευση από
το Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) της έκδοσης «Καινοτομία στις ελληνικές
επιχειρήσεις 2010-2012», η οποία είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά. Η τιμή βάσης του
δείκτη ορίστηκε σε 20,8% και η τιμή στόχος σε 21,84%. Οι πίνακες με τα αναλυτικά
στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 43988/ EΥΣΣΑ
826/21.04.2016 έγγραφο.
Η τιμή βάσης του δείκτη ορίστηκε σε 140 km2 για το έτος 2014 βάσει της συνολικής
έκτασης των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), όπως αυτές
έχουν προσδιοριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ. Η τιμή στόχος του δείκτη ορίστηκε στο μηδέν (0), καθώς προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών
για όλες τις ΖΔΥΚΠ, ενώ το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων επικεντρώνεται στην υλοποίηση έργων στις περιοχές αυτές. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη
έχει αναρτηθεί στην SFC με το α.π. 10506/EΥΣΣΑ 121/27.01.2017 έγγραφο.
Καθώς ο τίτλος του δείκτη δεν αντικατοπτρίζει κατάλληλα τον ειδικό στόχο του Προγράμματος, ο τίτλος του δείκτη προσαρμόζεται σε "Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
εκτός ΣΕΔΕ". Για τα αέρια του θερμοκηπίου η Ελλάδα καταρτίζει ετήσια εθνική έκθεση απογραφής, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Οι τιμές του δείκτη δεν μπορούν να εξειδικευτούν σε Περιφερειακό Επίπεδο καθώς οι
στόχοι μείωσης της Απόφασης 406/2009/ΕΚ αφορούν σε επίπεδο κράτους–μέλους
και η μεθοδολογία υπολογισμού έχει δομηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η τιμή
βάσης και στόχου συμπίπτουν με τις εθνικές τιμές, ήτοι 48.726.297 τόνοι ισοδύναμου
CO2 για το 2012 ως τιμής βάσης και 58.858.799 τόνοι ισοδύναμου CO2 ως στόχος για
το 2023. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί
στην SFC με το α.π. 10506/EΥΣΣΑ 121/27.01.2017 έγγραφο.
Ο δείκτης αντικαθίσταται με το δείκτη "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων"
καθώς ο προτεινόμενος δείκτης δεν δύναται να μετρηθεί κατάλληλα για να αντικατοπτρίσει τον ειδικό στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν.
Η τιμή βάσης του νέου δείκτη ορίστηκε σε 725,30 εκτάρια. Η τιμή στόχος για το 2023
παραμένει η ίδια με την τιμή βάσης. Η μη αύξηση της έκτασης των καμένων εκτάσεων
στα επίπεδα του 2012 θεωρείται σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις αύξησης των δασικών πυρκαγιών στην Περιφέρεια αλλά και τη συχνότητα με
την οποία συμβάντα δασικών πυρκαγιών επαναλαμβάνονται. Το Δελτίο Ταυτότητας
Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC με το α.π.
10506/EΥΣΣΑ 121/27.01.2017 έγγραφο.
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Κωδικός
δείκτη

Ονομασία δείκτη

Τ3510

Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας που προστατεύονται

Τ3515

Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων
των στόχων των Προγραμμάτων -ΣΕΣ

Τ3531

Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τ1386

Άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται από υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται
μέσω one stop shops και Κέντρων Κοινοτήτων

Κάλυψη ελλείψεων
Ο δείκτης αντικαθίσταται με το δείκτη "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων"
καθώς ο προτεινόμενος δείκτης δεν δύναται να μετρηθεί κατάλληλα για να αντικατοπτρίσει τον ειδικό στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν.
Η τιμή βάσης του νέου δείκτη ορίστηκε σε 1.591,4 εκτάρια. Η τιμή στόχος για το 2023
παραμένει η ίδια με την τιμή βάσης. Η μη αύξηση της έκτασης των καμένων εκτάσεων
στα επίπεδα του 2012 θεωρείται σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις αύξησης των δασικών πυρκαγιών στην Περιφέρεια αλλά και τη συχνότητα με
την οποία συμβάντα δασικών πυρκαγιών επαναλαμβάνονται. Το Δελτίο Ταυτότητας
Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC με το α.π.
10510/EΥΣΣΑ 122/27.01.2017 έγγραφο.
Καθώς ο τίτλος του δείκτη δεν αντικατοπτρίζει κατάλληλα τον ειδικό στόχο του Προγράμματος, ο τίτλος του δείκτη προσαρμόζεται σε "Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
εκτός ΣΕΔΕ". Για τα αέρια του θερμοκηπίου η Ελλάδα καταρτίζει ετήσια εθνική έκθεση απογραφής, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Οι τιμές του δείκτη δεν μπορούν να εξειδικευτούν σε Περιφερειακό Επίπεδο καθώς οι
στόχοι μείωσης της Απόφασης 406/2009/ΕΚ αφορούν σε επίπεδο κράτους–μέλους
και η μεθοδολογία υπολογισμού έχει δομηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η τιμή
βάσης και στόχου συμπίπτουν με τις εθνικές τιμές, ήτοι 48.726.297 τόνοι ισοδύναμου
CO2 για το 2012 ως τιμής βάσης και 58.858.799 τόνοι ισοδύναμου CO2 ως στόχος για
το 2023. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία του δείκτη έχει αναρτηθεί
στην SFC με το α.π. 10510/EΥΣΣΑ 122/27.01.2017 έγγραφο.
Ο δείκτης αντικαθίσταται με το δείκτη "Απαιτούμενη ποσότητα νερού για την
κάλυψη των υδρευτικών αναγκών" καθώς δεν αντικατοπτρίζει κατάλληλα τον
ειδικό στόχο του Προγράμματος. Η τιμή βάσης του δείκτη ορίστηκε σε 48.265.500 m3
και η τιμή στόχος σε 65.671.500 m3. Το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη με όλα τα στοιχεία
του δείκτη έχει αναρτηθεί στην SFC με το α.π. 10510/EΥΣΣΑ 122/27.01.2017 έγγραφο.
Ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου στηρίχθηκαν στο «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και το «Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της Φτώχειας», τα οποία είναι αναρτημένα στα έγγραφα του Προγράμματος στην
ηλεκτρονική βάση SFC. Η τιμή βάσης του δείκτη ορίστηκε σε 240 συμμετέχοντες και
η τιμή στόχος σε 1400 συμμετέχοντες. Το δελτίο ταυτότητας με τα αναλυτικά στοιχεία του δείκτη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση SFC με το α.π. 48360/EΥΣΣΑ
921/10.05.2016 έγγραφο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 - Τιμές βάσης και στόχου δεικτών αποτελέσματος σε σχέδιο δράσης
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Ταμείο

Κωδικός
δείκτη

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία Περιφέρειας/ Περιφέρεια

Τιμή βάσης

3
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τιμή
στόχου

Ονομασία δείκτη

10

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Δείκτες σε
αντικατάσταση του Τ2817

Τ2614

0,04

0,05

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

0

5

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

725,3

725,3

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται

ΕΤΠΑ

Τ2730

140

0

ΕΤΠΑ

Τ2728

48.726.297

58.858.7
99

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Τ1608

Τ1386

20,80%

240

Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η
αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ
Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα
των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α

21,84%

Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες

1400

Άτομα
περιθωριοποιημένων
ομάδων/κοινοτήτων που ωφελούνται από υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται μέσω one
stop shops και Κέντρων Κοινοτήτων

Αριθμός
πρωτοκόλλου

17/oικ.354
/ΕΥΣΕΚΤ/2
9.05.2017

10506/
ΕΥΣΣΑ
121/
27.01.2017

43988/
EΥΣΣΑ
826/
21.04.2016
48360/
EΥΣΣΑ
921/
10.05.2016
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Ταμείο

Κωδικός
δείκτη

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία Περιφέρειας/ Περιφέρεια

Τιμή βάσης

8
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Ονομασία δείκτη

25

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Δείκτες σε
αντικατάσταση του Τ3125

Τ3515

4,60%

5,40%

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

0

4

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

48.726.297

58.858.7
99

Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα
των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α
Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας
που προστατεύονται

ΕΤΠΑ

Τ3531

48.265.500

65.671.5
00

ΕΤΠΑ

Τ3510

1.591,4

1.591,4

0
ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τιμή
στόχου

ΕΚΤ

3

Δείκτες σε
αντικατάσταση του
Τ2436
4%

5%

0

5

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Αριθμός
πρωτοκόλλου

17/oικ.354
/ΕΥΣΕΚΤ/2
9.05.2017

10510/
ΕΥΣΣΑ
122/
27.01.2017

17/oικ.354
/ΕΥΣΕΚΤ/2
9.05.2017

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Ταμείο

ΠΑΝ

ΠΑΝ

ΠΑΝ

Κωδικός
δείκτη

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία Περιφέρειας/ Περιφέρεια

CR07

Τιμή
στόχου

Ονομασία δείκτη

75%

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

25%

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

0

30%

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους

*
*
*
*
*
49%
49%
49%
49%
49%
**
**
**
**
**
48,70%

130
35
34
14
5
55%
55%
55%
55%
55%
35%
35%
35%
35%
35%
53,60%

Τιμή βάσης

0

CR09

0

CR08

ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ

Α.Π. 6
ΕΚΤ

Τ4901
Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 7

ΕΚΤ

Τ4907
Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 7

ΕΚΤ

ΕΠ ΑΝΕΚ

ΕΤΠΑ

Τ4909

Τ4207

Α.Π. 8
Α.Π. 9
Α.Π. 1

ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
Στ. Ελλάδα
Ν. Αιγαίο
ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
Στ. Ελλάδα
Ν. Αιγαίο
ΛΑΠ
ΠΜ
ΠΑΠ
Στ. Ελλάδα
Ν. Αιγαίο
ΛΑΠ

Αριθμός
πρωτοκόλλου

48367/
EΥΣΣΑ
922/
10.05.2016

Αριθμός σχολείων στα οποία το ποσοστό ΠΕΣ
μειώθηκε κατά τουλάχιστον 20% του αρχικού

Ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις

130424/
EΥΣΣΑ
2588/
08.12.2016

Ποσοστό ωφελουμένων που συμμετέχουν σε
προγράμματα μαθητείας στο σύνολο των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ
κλπ
Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συ-

43990/
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Ταμείο

Κωδικός
δείκτη

Άξονας Προτεραιότητας

Α.Π. 1Σ

Κατηγορία Περιφέρειας/ Περιφέρεια
ΠΜ
ΠΑΠ

Τιμή βάσης

Τιμή
στόχου

52,20%
53,60%

57,40%
59,00%

Στ. Ελλάδα

55,10%

60,60%

Ν. Αιγαίο

48,30%

53,10%

ΕΚΤ

Τ4221

0

6

ΕΚΤ

Τ4225

4

7

Ονομασία δείκτη
νόλου

Αριθμός
πρωτοκόλλου
EΥΣΣΑ
827/
21.04.2016

Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών
Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται

* Χωρίς ex ante τιμή βάσης (δεν νοείται με βάση την φραστική διατύπωση του δείκτη)
**Δεν τίθεται τιμή βάσης, καθότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν αντιστοιχεί στην στόχευση του δείκτη εκροών (π.χ. δεν υφίστανται ΣΕΚ, απ' όπου αναμένονται πολύ σημαντικές
εκροές μαθητείας).
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12. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013)

CO01

CO02

CO03

CO04

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής από το ΕΤΠΑ (είτε η στήριξη αφορά κρατική ενίσχυση είτε όχι).
Επιχείρηση: Οργανισμός που παράγει αγαθά ή υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς προκειμένου να αποκτήσει κέρδος.
Συγκεκριμένα, βάσει του Κανονισμού 651/2014 ως επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
Ο δείκτης αποτελεί υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05, CO28 και CO29 και μετράει μοναδιαία τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ανεξάρτητα από την μορφή
χρηματοδότησης (επιχορήγηση, χρηματοδοτικό εργαλείο κλπ). Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο δείκτης CO01 θα πρέπει να επιλεγεί και τουλάχιστον ένας από
τους παραπάνω δείκτες. Σημειώνεται οτι ο CO01 χρησιμοποιείται για όλες τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, ΤΠΕ) καθώς και για δράσεις καινοτομίας
στις επιχειρήσεις από κοινού με τους CO28 και CO29.
Επισημαίνεται ότι η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί (π.χ. μία επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση περισσότερες από μια φορά, προσμετράται ως μία επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση και ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που ενισχύονται.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των Δεικτών CO02, CO03, CO04, CO05 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή του Δείκτη CO01 στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικές μορφές στήριξης ή συνδυασμό αυτών.
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη σε μορφή μη επιστρεπτέας άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης (ήτοι επιχορήγησης) με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των έργων.
Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη».
Σημειώνεται ότι ο Δείκτης μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η
αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που επιχορηγούνται.
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη που δεν έχει τη μορφή επιχορήγησης όπως δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις πίστωσης, επιχειρηματικό κεφάλαιο ή
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη».
Σημειώνεται ότι οι Δείκτης μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η
αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη.
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνει στήριξη η οποία δεν περιλαμβάνει άμεσο οικονομικό όφελος (καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων κλπ). Το επιχειρηματικό κεφάλαιο θεωρείται χρηματοδοτική στήριξη.
Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη».
Για παράδειγμα:
- Αν μία θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων λάβει στήριξη (επιχορήγηση) για τη δημιουργία και φιλοξενία 5 επιχειρήσεων, τότε ο δείκτης CO04 θα λάβει την τιμή 5. Η θερμοκοιτίδα δεν προσμετράται στην τιμή του δείκτη.
- Αν μία επιχείρηση λάβει ένα κουπόνι για κατάρτιση και μια επιχορήγηση για κατάρτιση, τότε η επιχορήγηση προσμετράται στο δείκτη CO02 (CO02=1) και το κουπόνι στο δείκτη CO04
(CO04=1).
Σημειώνεται ότι ο Δείκτης μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η
αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη.
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CO05

Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας χρηματοδοτική ενίσχυση ή στήριξη (συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση κλπ) από το ΕΤΠΑ (π.χ. μέσα χρηματοοικονομικής
τεχνικής) ή μονάδων/δομών παροχής στήριξης στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ (π.χ. θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων). Η επιχείρηση που δημιουργείται δεν υπήρχε
τρία χρόνια πριν από την έναρξη του έργου, αλλά η Διαχειριστική Αρχή ή η Εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίσει μικρότερο χρονικό όριο για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως νέα και πάντα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ 651/2014). Μία επιχείρηση δεν θεωρείται νέα, εάν αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.
Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη».
Ο Δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις δημιουργίας επιχειρήσεων και μέτρων καινοτομίας, εάν ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ή να υποστηριχθούν νέες επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις έντασης γνώσης, τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων).
Σημειώνεται ότι οι Δείκτης μετράει τον αριθμό των επιχειρήσεων και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς με βάση το οποίο γίνεται η
αποφυγή της πολλαπλής μέτρησης των επιχειρήσεων που επιχορηγούνται.

CO06

Συνολική αξία ιδιωτικής συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα που θεωρούνται κρατική ενίσχυση, όταν η στήριξη είναι με τη μορφή επιχορήγησης (Βλέπε Κοινό Δείκτη CO02 «Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»), συμπεριλαμβάνοντας και τα μη επιλέξιμα τμήματα του έργου.

CO07

Συνολική αξία ιδιωτικής συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα που θεωρούνται κρατική ενίσχυση, όταν η μορφή στήριξης είναι διαφορετική από επιχορήγηση (Βλέπε Κοινό δείκτη
CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη που δεν έχει τη μορφή επιχορήγησης», συμπεριλαμβάνοντας και τα μη επιλέξιμα τμήματα του έργου.

CO08

Μεικτές νέες θέσεις εργασίας σε υποστηριζόμενες επιχειρήσεις σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο δείκτης υπολογίζει το μέρος της αύξησης της απασχόλησης που είναι άμεση συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου (οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για την υλοποίηση του έργου δεν προσμετρούνται). Οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας πρέπει να καλυφθούν (οι υφιστάμενες κενές θέσεις δεν προσμετρούνται) και να αυξήσουν το συνολικό αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση.
Εάν η συνολική απασχόληση στην επιχείρηση δεν αυξάνεται, η τιμή του δείκτη είναι μηδέν. Θεωρείται ως διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και όχι ως αύξηση της συνολικής
απασχόλησης. Οι διασφαλισμένες θέσεις εργασίας δεν προσμετρούνται στο δείκτη.
Μεικτές θέσεις εργασίας: Μεικτές θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το εσωτερικό της οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση εσωτερικής μετακίνησης απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η θέση που καλύφθηκε με τη μετακίνηση ως νέα θέση εργασίας, είναι να καλυφθεί και εκείνη η θέση από όπου μετακινήθηκε ο εργαζόμενος. Ο δείκτης θα πρέπει
να χρησιμοποιείται αν η αύξηση στην απασχόληση μπορεί εύλογα να αποδοθεί στην ενίσχυση.
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: Οι θέσεις εργασίας μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή εποχικές. Οι εποχικές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας
θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Το Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) εκφράζει το συνολικό χρόνο που εργάστηκε ένα άτομο κατά τη διάρκεια
ενός έτους και υπολογίζεται συγκρίνοντας τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης ενός εργαζόμενου με το χρόνο πλήρους απασχόλησης. Το ΙΠΑ εκφράζει με συγκρίσιμο τρόπο τον πραγματικό χρόνο εργασίας κάθε απασχολούμενου και μπορεί κατά συνέπεια να αθροιστεί ανά κλάδο, περιφέρεια, χώρα κλπ.
Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 ΕΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος
πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα). Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ έχει αναπτυχθεί σχετικό αρχείο excel από την ΕΥΚΕ, το οποίο συνοδεύει το παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
Διάρκεια θέσεων εργασίας: Oι θέσεις εργασίας προσδοκάται να είναι μόνιμες, δηλαδή να διαρκούν μία λογικά μακρά χρονική περίοδο που εξαρτάται από βιομηχανικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά. Οι εποχικές θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες. Για τις επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν η αύξηση της απασχόλησης θεωρείται μηδενική.
Χρόνος συλλογής στοιχείων: Τα δεδομένα συλλέγονται πριν την έναρξη του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Οι Διαχειριστικές Αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν το ακριβές χρονικό
διάστημα συλλογής των στοιχείων. Η χρησιμοποίηση μέσου όρου απασχόλησης είναι προτιμότερη από τη χρησιμοποίηση στοιχείων απασχόλησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

CO09

Ορισμός: Η εκ των προτέρων εκτιμώμενη αύξηση σε αριθμό επισκέψεων σε μία τοποθεσία το χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Μέθοδος μέτρησης: Ισχύει για παρεμβάσεις σε τοποθεσίες που στοχεύουν να προσελκύσουν και να υποδέχονται επισκέπτες στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού. Περιλαμβάνει περιοχές
με ή χωρίς προηγούμενη τουριστική δραστηριότητα (π.χ. φυσικά πάρκα ή κτίρια που μετατράπηκαν σε μουσεία). Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει πολλαπλές επισκέψεις. Για μία ομάδα
επισκεπτών μετρώνται τόσες επισκέψεις όσα είναι τα μέλη της ομάδας. Η εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων μπορεί να βασιστεί σε ανάλυση ζήτησης.

CO10

Ορισμός:Αριθμός νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 30Mb/sec και τα οποία πριν είχαν περιορισμένη πρόσβαση (χαμηλότερη ταχύτητα) ή δεν είχαν
καθόλου πρόσβαση σε αυτό
Μέθοδος μέτρησης: Για την μέτρηση του δείκτη θα πρέπει η δυνατότητα πρόσβασης να αποκτήθηκε ως άμεση συνέπεια της παρέμβασης. Ο δείκτης μετρά νοικοκυριά με δυνατότητα
πρόσβασης ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά πραγματικά επιλέγουν να συνδεθούν ή όχι. Ο στόχος των 30Mb/sec είναι σε πλήρη συνέργεια με τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη.
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CO11

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που κατασκευάζονται από το έργο εκεί που δεν υπήρχε πριν σιδηροδρομική γραμμή. Συμπεριλαμβάνεται και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στον υπολογισμό του δείκτη.

CO11α

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών εντός ΔΕΔ-Μ της χώρας που κατασκευάζονται από το έργο, εκεί που δεν υπήρχε πριν σιδηροδρομική γραμμή.
Συμπεριλαμβάνεται και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στον υπολογισμό του δείκτη.
Ο δείκτης CO11 θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται όπου γίνεται χρήση του Δείκτη CO11α.

CO12

CO12α

CO13

CO13α

CO14

CO14α

CO15
CO16

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών των οποίων η ποιότητα ή η μεταφορική ικανότητα έχει βελτιωθεί. Η βελτίωση δύναται να περιλαμβάνει ηλεκτροδότηση, μετατροπή μονής σιδηροδρομικής γραμμής σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή, αύξηση της πιθανής ταχύτητας στο δίκτυο ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, με εξαίρεση την εγκατάσταση συστήματος σήμανσης (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της συμβατότητας με το ERTMS - Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας). Η λογική είναι να εξαιρεθούν τα συστήματα
σήμανσης από τον υπολογισμό του δείκτη καθώς στρεβλώνουν την τιμή του. Τα συστήματα σήμανσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας διακριτός ειδικός δείκτης προγράμματος
και να μην μετριούνται με το δείκτη CO12.
Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ
Μήκος οδικού δικτύου (σε χιλιόμετρα) που κατασκευάστηκε από το έργο όπου:
● δεν υπήρχε δρόμος πριν
ή
● ως συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου, βελτιώνεται η μεταφορική ικανότητα και η ποιότητα του υφιστάμενου τοπικού ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου και το οποίο κατατάσσεται
σε υψηλότερη ταξινόμηση (π.χ. εθνικό δίκτυο ή ισοδύναμο). Σε αυτή την περίπτωση, το οδικό δίκτυο δεν θα προσμετράται με το δείκτη CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών».
Μήκος οδικού δικτύου (σε χιλιόμετρα) εντός ΔΕΔ-Μ που κατασκευάστηκε από το έργο όπου:
● δεν υπήρχε δρόμος πριν
ή
● ως συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου, βελτιώνεται η μεταφορική ικανότητα και η ποιότητα του υφιστάμενου τοπικού ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου και το οποίο κατατάσσεται
σε υψηλότερη ταξινόμηση (π.χ. εθνικό δίκτυο ή ισοδύναμο). Σε αυτή την περίπτωση, το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να μετρηθεί με το δείκτη CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών».
Ο δείκτης CO13 θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται όπου γίνεται χρήση του Δείκτη CO13α.
Μήκος οδικού δικτύου όπου η μεταφορική ικανότητα ή η ποιότητα του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας) βελτιώθηκε.
Εάν η αναβάθμιση είναι τόσο σημαντική ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις νέου δρόμου, θα πρέπει να μετριέται με το δείκτη CO13 «Συνολικό μήκος οδικού δικτύου» και όχι με το δείκτη
CO14.
Μήκος οδικού δικτύου εντός ΔΕΔ-Μ όπου η μεταφορική ικανότητα ή η ποιότητα του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας) βελτιώθηκε.
Εάν η αναβάθμιση είναι τόσο σημαντική, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις νέου δρόμου, θα πρέπει να μετριέται με το δείκτη CO13α «Συνολικό μήκος οδικού δικτύου εκ των οποίων ΔΕΔΜ» και όχι με το δείκτη CO14α.
-Ο δείκτης CO14 θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται όπου γίνεται χρήση του Δείκτη CO14α.
Μήκος γραμμών Μετρό και Τραμ που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν.
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατά μήκος των αναβαθμισμένων γραμμών θα πρέπει να έχει βελτιωθεί σημαντικά ως συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου.
Επισημαίνεται ότι ο Προαστιακός σιδηρόδρομος δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις μετρήσεις του δείκτη CO15 αλλά να προσμετράται ή στον CO11 ή στον CO12 ανάλογα με το αν
πρόκειται για νέα ή αναβαθμισμένη - ανακατασκευασμένη γραμμή.
Μήκος εσωτερικής ναυσιπλοΐας με νέα ή βελτιωμένη ικανότητα πλοήγησης. Η βελτίωση μπορεί να αφορά βελτιωμένη μεταφορική ικανότητα ή θέματα ασφαλείας.
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CO17

CO18

CO19

CO20

CO21
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Ορισμός: Ετήσια δυναμικότητα νέων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων. Περιλαμβάνει επίσης την επέκταση υπαρχόντων εγκαταστάσεων.
Μέθοδος μέτρησης: Υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα των αποβλήτων που οδηγούνται σε ανακύκλωση σαν αποτέλεσμα των τεχνικών έργων που προγραμματίζονται. Έργα τα
οποία συμβάλλουν στο δείκτη είναι α) οι μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων, β) η χωριστή συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων/ ανάκτηση (δίκτυο καφέ κάδων, οικιακή κομποστοποίηση, ΚΔΑΥ, πράσινα σημεία, κομποστοποίηση χωριστά συλλεγέντων (σύμεικτα και πράσινοι κάδοι), δίκτυο συλλογής ανακυκλωσίμων (πλην μπλε και γκρι
κάδων). Δεν περιλαμβάνονται έργα Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και CLO (compost-like output).
Ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας ή την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
Ορισμός: Αριθμός ατόμων με πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέσω του δικτύου ύδρευσης, λόγω της αύξησης της παραγωγής πόσιμου νερού ή της αύξησης της μεταφορικής ικανότητας ως
συνέπεια του έργου.
Μέθοδος μέτρησης: Ο δείκτης μετράει άτομα τα οποία πριν δεν ήταν συνδεδεμένα ή εξυπηρετούνταν από επισφαλή δίκτυα ύδρευσης και καλύπτει άτομα σε νοικοκυριά με πραγματική
(όχι εν δυνάμει) σύνδεση.
Περιλαμβάνονται στη μέτρηση του δείκτη έργα βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού, έργα διαρροών και έργα ανακατασκευής.
Στο δείκτη δεν προσμετρώνται έργα που σκοπεύουν να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν συστήματα άρδευσης, έργα τα οποία δεν δίνουν στα νοικοκυριά νερό μέσω δικτύου ύδρευσης,
όπως για παράδειγμα τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Επίσης ο δείκτης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απλές αντικαταστάσεις δικτύων.
Ορισμός: Αριθμός ατόμων των οποίων τα λύματα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέσω του δικτύου μεταφοράς, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ικανότητας επεξεργασίας/ μεταφοράς λυμάτων του έργου και τα οποία προηγουμένως δεν ήταν συνδεδεμένα ή εξυπηρετούνταν από επισφαλή δίκτυα επεξεργασίας λυμάτων.
Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη περιλαμβάνεται η βελτίωση του επιπέδου επεξεργασίας λυμάτων και καλύπτονται άτομα σε νοικοκυριά με πραγματική (όχι εν δυνάμει) σύνδεση με το
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία δεν εξυπηρετούνταν από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).
Στο δείκτη δεν προσμετρώνται αποχετευτικά έργα που δεν συνδέονται με ΕΕΛ, ΕΕΛ που δεν εξυπηρετούν δίκτυα καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Ορισμός: Αριθμός ατόμων που εκτίθενται σε κίνδυνο από πλημμύρες όπου η επικινδυνότητα μειώθηκε ως άμεση συνέπεια ενός χρηματοδοτούμενου έργου.
Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη προσμετρώνται έργα που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι στην προστασία των περιουσιών (π.χ. αντιπλημμυρικά ή αποστραγγιστικά που προστατεύουν γεωργικές εκτάσεις).
Περιλαμβάνονται στο δείκτη δίκτυα ομβρίων σε οικισμούς καθώς και αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα (όχι κατά ανάγκη εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ).
Ορισμός: Αριθμός ατόμων που εκτίθενται σε κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, όπου η επικινδυνότητα μειώθηκε ως αποτέλεσμα ενός χρηματοδοτούμενου έργου.
Μέθοδος μέτρησης: Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθυσμού περιοχών που ωφελούνται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας. Οι Διαχειριστικές Αρχές
παρoτρύvovται vα αποκλείσουν την πολλαπλή μέτρηση στις περιπτώσεις όπου διαφορετικά μέτρα πρόληψης κινδύνων ωφελούν τον ίδιο πληθυσμό.
Ορισμός: Έκταση γης που έχει αποκατασταθεί ή μολυσμένη/ εγκαταλελειμμένη γη που έχει αναγεννηθεί και είναι πλέον διαθέσιμη για την ανάπτυξη οικονομικών (με εξαίρεση τις μη
επιλέξιμες δραστηριότητες, π.χ. γεωργία ή δασοκομία) ή κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Μέθοδος μέτρησης: Στο Δείκτη δεν προσμετρούνται έργα αστικών αναπλάσεων σε υπαίθριους χώρους παρά μόνο αποκατάσταση γης για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
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CO24
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Ορισμός: Έκταση αποκατεστημένων ή νέων περιοχών με στόχο τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης για τα απειλούμενα είδη. Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν εντός και εκτός
των περιοχών Natura 2000, αρκεί να συμβάλουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των εν λόγω ειδών, των ενδιαιτημάτων ή των οικοσυστημάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη προσμετρούνται δράσεις από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείριση και είναι σύμφωνες με το Έργο ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ
NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.
Σ το δείκτη δεν προσμετρούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Προετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης & Στρατηγικών: ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών Natura 2000
• Σύσταση Φορέων
• Λειτουργικές δαπάνες των Φορέων Διαχείρισης
• Συντήρηση υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για τη δημόσια πρόσβαση των περιοχών.
• Δαπάνες Προσωπικού
• Επιτήρηση και φύλαξη των περιοχών
• Παροχή υπηρεσιών: ανταποδοτικά/ αποζημίωση για δικαιώματα και απώλεια
Εισοδημάτων
• Αγορά γης
Μεικτές νέες θέσεις εργασίας (που δεν προϋπήρχαν) για την άμεση ενασχόληση με δραστηριότητες Ε&Α, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της υλοποίησης ή ολοκλήρωσης των έργων, θα πρέπει να καλυφθεί (υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας δεν προσμετρούνται) και θα πρέπει να αυξάνει το συνολικό αριθμό
των ερευνητικών θέσεων εργασίας στον οργανισμό. Προσωπικό υποστήριξης για Ε&Α (δηλ. θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α) δεν συνυπολογίζεται. Ο
δείκτης εστιάζει στο απασχολούμενο προσωπικό, ενώ η υποστηριζόμενη οντότητα μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη.
Μεικτές θέσεις εργασίας: Μεικτές θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το εσωτερικό της οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών ερευνητικών θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση εσωτερικής μετακίνησης απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η θέση που καλύφθηκε με τη μετακίνηση ως νέα θέση εργασία, είναι να καλυφθεί και εκείνη η θέση από όπου μετακινήθηκε ο εργαζόμενος.
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: η εργασία μπορεί να είναι πλήρης ή μερικής απασχόλησης ή εποχική. Οι εποχικές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης χρησιμοποιώντας πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα.
Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί για τους ερευνητές είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Ένας ερευνητής πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 ΕΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη
ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα). Για τον υπολογισμό των
ΕΜΕ έχει αναπτυχθεί σχετικό αρχείο excel, το οποίο συνοδεύει το παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
Στο πεδίο της Ε&Α η διάρκεια της εργασίας τείνει να είναι μικρότερη (“διάρκεια σχεδίου”). Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για διαφορετικά έργα θα πρέπει να προστίθενται (υπό
την προϋπόθεση ότι όλα τα έργα λαμβάνουν στήριξη), και αυτό δεν θεωρείται ότι αποτελεί πολλαπλό υπολογισμό
Συνολικές θέσεις εργασίας σε ερευνητικές υποδομές που (1) συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α και (2) επηρεάζονται άμεσα από το έργο. Οι θέσεις εργασίας πρέπει να καλυφθούν (κενές θέσεις δεν συνυπολογίζονται). Προσωπικό υποστήριξης για Ε&Α (δηλ. θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α) δεν συνυπολογίζεται. Αν απασχοληθούν περισσότεροι ερευνητές στις εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα του έργου, αυξάνοντας επομένως τον αριθμό των ερευνητικών θέσεων εργασίας, τότε οι νέες θέσεις προσμετρούνται
(Βλέπε επίσης Δείκτη CO24 «Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται»).
Οι εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Το έργο πρέπει να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις ή την ποιότητα των μηχανημάτων, δηλ. δεν είναι επιλέξιμη η συντήρηση ή η αντικατάσταση χωρίς ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της εγκατάστασης.
Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: η εργασία μπορεί να είναι πλήρης ή μερικής απασχόλησης ή εποχική. Οι εποχικές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης χρησιμοποιώντας πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα.
Το πρότυπο ΙΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί για τους ερευνητές είναι οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Ένας ερευνητής πλήρους απασχόλησης λογίζεται ως 1 ΕΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη
ότι ως χρόνος πλήρους απασχόλησης ορίζονται οι 8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και οι 5 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, δηλ. 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα). Για τον υπολογισμό των
ΕΜΕ έχει αναπτυχθεί σχετικό αρχείο excel, το οποίο συνοδεύει το παρόν Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη.
Ο όρος "ερευνητική υποδομή" προσδιορίζει μία πολύ ετερογενή ομάδα υλικών ή άυλων στοιχείων και επομένως δεν μπορεί να αποδοθεί από ένα περιορισμένο αριθμό φυσικών δεικτών.
Η προσέγγιση που επιλέγεται εδώ είναι να γίνει εστίαση σε μία μη οικονομική διάσταση της επένδυσης (απασχόληση) που εξακολουθεί να μπορεί να αντικατοπτρίσει την κλίμακα της
παρέμβασης.
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Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα σε έργα Ε&Α. Για την χρήση του δείκτη θα πρέπει να συμμετέχουν στο έργο τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένα ερευνητικό ινστιτούτο. Την στήριξη μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα συνεργαζόμενα μέρη (ερευνητικό ινστιτούτο ή επιχείρηση), υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας. Η συνεργασία μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη. Η συνεργασία θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον καθόλη τη διάρκεια του έργου.
Επιχείρηση: οργανισμός που παράγει αγαθά ή υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς προκειμένου να επιτύχει κέρδος. Ο τόπος προέλευσης της επιχείρησης (εντός ή
εκτός της ΕΕ) δεν έχει σημασία. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση είναι επικεφαλής και άλλες είναι υπεργολάβοι που ωστόσο συνεργάζονται με το ερευνητικό ινστιτούτο, τότε όλες οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσμετρούνται. Όλες οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε διαφορετικά έργα θα πρέπει να προσμετρούνται (υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έργα λαμβάνουν στήριξη) και αυτό δεν θεωρείται ότι αποτελεί πολλαπλό υπολογισμό.
Ερευνητικό ινστιτούτο: Οργανισμός στον οποίο η Ε&Α αποτελεί πρωταρχική δραστηριότητα. Η συνεργασία μπορεί να μετρηθεί βάσει είτε των δράσεων είτε των συμμετεχόντων. Ο
συγκεκριμένος δείκτης εστιάζει στις επιχειρήσεις ως συμμετέχουσες.

CO27

Ορισμός: Συνολική αξία της ιδιωτικής συμμετοχής σε υποστηριζόμενα έργα καινοτομίας ή Ε&Α, συμπεριλαμβανομένων των μη επιλέξιμων τμημάτων του έργου.

CO28

CO29

CO30

Ο δείκτης μετράει το κατά πόσον μία επιχείρηση λαμβάνει στήριξη για να αναπτύξει ένα 'νέο στην αγορά' προϊόν, σε οποιαδήποτε από τις αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Περιλαμβάνει την καινοτομία διαδικασιών υπό τον όρο ότι η διαδικασία συνεισφέρει στην ανάπτυξη του προϊόντος. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα που δεν στοχεύουν πραγματικά
στην ανάπτυξη ενός προϊόντος. Επισημαίνεται ότι η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Δηλαδή αν μία επιχείρηση εισάγει αρκετά προϊόντα ή αν λαμβάνει στήριξη για διαφορετικά έργα, εξακολουθεί να προσμετρείται ως μία επιχείρηση. Σε περίπτωση έργων συνεργασίας, ο δείκτης μετράει όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
Ένα προϊόν είναι νέο στην αγορά αν δεν υπάρχει άλλο προϊόν στην αγορά με την ίδια λειτουργικότητα ή αν η τεχνολογία που το νέο προϊόν χρησιμοποιεί είναι ουσιαστικά διαφορετική
από την τεχνολογία των υφιστάμενων προϊόντων. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ή άυλα (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών). Προσμετρούνται και τα υποστηριζόμενα έργα που
στόχευαν να εισάγουν νέα στις αγορές προϊόντα αλλά δεν το κατάφεραν.
Εάν ένα προϊόν είναι νέο και στην αγορά και στην επιχείρηση, η επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρηθεί και στους δύο σχετικούς δείκτες (Βλέπε Δείκτη CO29 «Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία»).
Τα όρια της αγοράς (γεωγραφικά ή άλλα) ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που λαμβάνει στήριξη.
Σημειωτέα η συνάφεια με το δείκτη CO29 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία». Ενώ οι περισσότερες κλασσικές καινοτομίες οδηγούν σε
προϊόντα που είναι νέα τόσο στην αγορά όσο και στην επιχείρηση, είναι δυνατό το προϊόν να είναι νέο στην αγορά αλλά όχι νέο στην επιχείρηση, π.χ. προσαρμογή ενός υφιστάμενου προϊόντος σε μία νέα αγορά χωρίς να αλλάξει η λειτουργικότητά του.
Ο δείκτης μετράει το κατά πόσον μία επιχείρηση λαμβάνει στήριξη για να αναπτύξει ένα 'νέο στην επιχείρηση' προϊόν. Περιλαμβάνει την καινοτομία διαδικασιών υπό τον όρο ότι η διαδικασία συνεισφέρει στην ανάπτυξη του προϊόντος. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα που δεν στοχεύουν πραγματικά στην ανάπτυξη ενός προϊόντος. Επισημαίνεται ότι η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Δηλαδή αν μία επιχείρηση εισάγει διάφορα προϊόντα ή αν λαμβάνει στήριξη για διάφορα έργα, εξακολουθεί να προσμετρείται ως μία επιχείρηση. Σε περίπτωση έργων συνεργασίας, ο δείκτης μετράει όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τις οποίες το προϊόν είναι νέο.
Ένα προϊόν είναι νέο στην επιχείρηση εάν η επιχείρηση δεν παρήγαγε κάποιο προϊόν με την ίδια λειτουργικότητα ή αν η τεχνολογία παραγωγής είναι ουσιαστικά διαφορετική από την
τεχνολογία των ήδη παραγόμενων προϊόντων. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ή άυλα (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών). Προσμετρούνται τα υποστηριζόμενα έργα που στόχευαν να εισάγουν νέα στην επιχείρηση προϊόντα αλλά τελικά δεν το κατάφεραν. Εάν ένα προϊόν είναι νέο και στην αγορά και στην επιχείρηση, η επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρηθεί
και στους δύο σχετικούς δείκτες (Βλέπε Δείκτη CO28 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά»).
Σημειωτέα η συνάφεια με το δείκτη CO28 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά»'. Ενώ οι περισσότερες κλασσικές καινοτομίες οδηγούν σε
προϊόντα που είναι νέα τόσο στην αγορά όσο και στην επιχείρηση, είναι δυνατό το προϊόν να είναι νέο στην επιχείρηση αλλά όχι νέο στην αγορά, π.χ. κάποιες μεταφορές τεχνολογίας.
Ορισμός: Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κατασκευάζονται/ εξοπλίζονται στο πλαίσιο
του έργου. Περιλαμβάνει και την ηλεκτρική και την θερμική ενέργεια.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: κάθε πηγή ενέργειας που δεν είναι ορυκτή ή πυρηνική. Οδηγία 2009/28/ΕΚ Άρθρο 2(α): «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες
μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής
ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.
Μέθοδος μέτρησης:Ως δεδομένα για τον υπολογισμό της μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη, χρησιμοποιούνται στοιχεία, τα οποία έχουν προέλθει από τα στατιστικά αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του τριτογενή τομέα, όπως αυτά υπολογίζονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων
των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ.
Αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 1 του σημείου 18.
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Ορισμός: Αριθμός κατοικιών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης.
Μέθοδος μέτρησης: Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι» και
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς και ο συνδυασμός των παρεμβάσεων και ο ενεργειακός στόχος του υφιστάμενου Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».
Η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας της κατοικίας (τουλάχιστον κατά μία κατηγορία) θα πρέπει να είναι άμεση συνέπεια της ολοκλήρωσης του έργου και να πιστοποιείται από το
προβλεπόμενο Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
Στο δείκτη δεν προσμετρώνται τα νοικοκυριά που μετά από την ενίσχυση δεν κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης.
Οι σχετικές δράσεις αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στο Δείκτη CO34 -Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.
Αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο του πεδίου 18 του ΔΤΔ.

CO32

Ορισμός: Οι υπολογισμοί βασίζονται στα Ενεργειακά Πιστοποιητικά των Κτιρίων (Δ6/Β/οικ. 5825/2010 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ). Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση τα ενεργειακά πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν και μετά την ανακατασκευή.
Επισημαίνεται οτι ο δείκτης θα δείχνει τη συνολική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης και όχι τη συνολική κατανάλωση που εξοικονομείται.
Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται βάσει των συντελεστών μετατροπής της τελικής κατανάλωσης σε πρωτογενή ενέργεια. Οι συντελεστές βασίζονται στους εθνικούς και
περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους μέσους όρους
Μέθοδος μέτρησης: Ως δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται στοιχεία, τα οποία έχουν προέλθει από την ανάλυση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και αφορούν Δημόσια και Πανεπιστημιακά Κτίρια (με κατάταξη σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης
της Δ’).
Αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 1 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Όταν η πράξη αφορά ΣΥΘΗΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) ως δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
Α' 149/9-8-2016).
Αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 2 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.

CO33

Πρόσθετοι χρήστες ενέργειας που συνδέθηκαν σε ευφυή δίκτυα.
Ευφυές δίκτυο: Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που ενσωματώνει τις δράσεις των χρηστών ενέργειας ανταλλάσσοντας ψηφιακή πληροφορία με το διαχειριστή ή πάροχο του δικτύου.
Ενεργειακός χρήστης μπορεί να είναι ένας καταναλωτής, ένας παραγωγός ή και τα δύο. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να είναι χρήστες.

CO34

Ορισμός: Ο Δείκτης υπολογίζεται για παρεμβάσεις που στοχεύουν άμεσα στην αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας (Βλέπε Δείκτη CO30) ή στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (Βλέπε Δείκτες CO31 και CO32), επομένως η χρήση του είναι υποχρεωτική μόνο όπου αυτοί οι δείκτες είναι σχετικοί. Η χρήση του δείκτη
για άλλες παρεμβάσεις με πιθανή επίπτωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν γίνει χρήση του δείκτη, τότε απαιτείται η ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης δείχνει τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια μείωση, και όχι τη συνολική μείωση με την ολοκλήρωση του έργου.
Μέθοδος μέτρησης:
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας δημοσίων και πανεπιστημιακών κτηρίων, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη CO34 παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 1 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μονάδων ΣΗΘΥΑ, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 2 του πεδίου 18 του
ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από ΑΠΕ, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 3 πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 4 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 5 του
πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας κατοικιών, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη CO34 παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 6 του πεδίου 18 του
ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από έργα εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού, η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη CO34 παρατίθεται στο επισυ-
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ναπτόμενο αρχείο 7 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.
Σε περιπτώσεις δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίων από συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες η μεθοδολογική προσέγγιση υπολογισμού του δείκτη CO34
παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο 8 του πεδίου 18 του ΔΤΔ.

CO35

Ορισμός: Η δυναμικότητα αφορά αριθμό χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες ή βελτιωμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας).
“Χρήστες” σε αυτό το πλαίσιο νοούνται τα παιδιά, οι μαθητές ή οι φοιτητές και όχι οι δάσκαλοι, οι γονείς ή άλλα άτομα που μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.
Στις ενισχυόμενες υποδομές περιλαμβάνονται νέα ή βελτιωμένα κτίρια ή νέα μηχανήματα που παρέχονται από το έργο.
Στο δείκτη προσμετράται η ονοµαστική δυναμικότητα (δηλ. ο αριθμός των εν δυνάμει χρηστών που συνήθως είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον αριθμό των πραγματικών χρηστών).

CO36

Πληθυσμός μίας συγκεκριμένης περιοχής που αναμένεται να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες υγείας που χρηματοδοτούνται από το έργο. Περιλαμβάνει νέα ή βελτιωμένα κτίρια ή νέα μηχανήματα για διάφορα είδη υπηρεσιών υγείας (πρόληψη, εξωνοσοκομειακή ή νοσοκομειακή περίθαλψη, φροντίδα μετά από νοσηλεία).
Ο δείκτης σε επίπεδο πράξης καταγράφει τον αριθμό των ατόμων που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τον πληθυσμό αναφοράς κάθε μονάδας υγείας του
επισυναπτόμενου αρχείου (πεδίο 18).
Ο δείκτης σε επίπεδο Προγράμματος δεν περιλαμβάνει πολλαπλούς υπολογισμούς, ακόμα και αν η παρέμβαση αφορά σε περισσότερες υπηρεσίες που ωφελούν τα ίδια άτομα. Στην περίπτωση πολλών παρεμβάσεων που ωφελούν τα ίδια άτομα, ο πληθυσμός των ατόμων υπολογίζεται μια φορά και στο ανώτερο επίπεδο μονάδας υγείας. Για παράδειγμα, σε ένα ΕΠ που
έχει ενταχθεί ένα νοσοκομείο και ένα κέντρο υγείας στην ίδια περιφερειακή ενότητα, τότε ο πληθυσμός αναφοράς του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ ισούται με τον πληθυσμό αναφοράς που
αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα που σχετίζεται με το νοσοκομείο (σχετικό επισυναπτόμενο αρχεί πεδίου 18). Σε ένα ΕΠ που έχουν ενταχθεί δύο κέντρα υγείας ή περιφερειακά
ιατρεία σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, τότε ο πληθυσμός αναφοράς του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ ισούται με το άθροισμα των πληθυσμών αναφοράς των δύο περιφερειακών
ενοτήτων που σχετίζονται με τις ενταγμένες μονάδες υγείας (σχετικό επισυναπτόμενο αρχεί πεδίου 18).
Η αθροιστική τιμή του δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνά το συνολικό πληθυσμό της συγκεκριμένης περιοχής (περιφέρειας ή Χώρας).

CO37

Ορισμός: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης υπό την έννοια του Άρθρου 7 του Κανονισμού 1301/2013 (ΕΤΠΑ). Ο δείκτης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για κάθε περιοχή.
Μέθοδος μέτρησης: Για τον υπολογισμό του δείκτη υπολογίζεται ο μόνιμος πληθυσμός (βάσει της πλέον πρόσφατης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ) εντός της περιοχής που εφαρμόζεται το
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης.
Τα πληθυσμιακά στοιχεία αφορούν στο τμήμα του οικισμού που εφαρμόζεται το Σχέδιο. Όταν το Σχέδιο αφορά το σύνολο του οικισμού, η τιμή είναι άμεσα διαθέσιμη από την Απογραφή
της ΕΛΣΤΑΤ. Εφόσον το Σχέδιο εφαρμόζεται σε μέρος του οικισμού, λαμβάνονται από την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (διαθέσιμα για τα μεγαλύτερα αστικά
κέντρα). Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την περιοχή λαμβάνονται στοιχεία από μελέτες εγκεκριμένων ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας. Δεν είναι αποδεκτές κατά προσέγγιση τιμές σε μεγαλύτερες Διοικητικές Μονάδες (Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Τοπική/Δημοτική Κοινότητα) εφόσον τα Σχέδια δεν αφορούν το σύνολο
των οικισμών εντός αυτών των Διοικητικών Μονάδων.

CO38

Ορισμός: Έκταση ανακαινισμένων/ νέων, δημόσια προσβάσιμων υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές.
Μέθοδος μέτρησης: Στο δείκτη προσμετρούνται έργα που αφορούν τους ελεύθερους χώρους και το αστικό πράσινο, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» και στο Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Περιλαμβάνονται έργα που αφορούν σε πλατείες, πεζοδρόμια, νησίδες, χώρους πρασίνου,
άλση, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμους, αμιγείς πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, παιδικές χαρές. Στο δείκτη δεν προσμετρούνται έργα που αφορούν σε δρόμους, σε αποκατεστημένα εδάφη και σε προαύλια σχολείων και που καλύπτονται από άλλους κοινούς δείκτες (π.χ. CO22).

CO39

Ορισμός: Συνολική επιφάνεια ανακαινισμένων/ νέων κτιρίων (δημόσιων και εμπορικών) σε αστικές περιοχές.
Μέθοδος μέτρησης: Ο δείκτης υπολογίζεται από τη συνολική επιφάνεια εντός των εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων, ανελκυστήρων, χώρων εγκαταστάσεων, χώρων εξυπηρέτησης που κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του έργου. Δεν προσμετρούνται έργα που αφορούν σε αγορά υφιστάμενων κτιρίων χωρίς έργα
βελτίωσης στο πλαίσιο της πράξης.
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CO40

CO40α*

CO41

CO42

CO43

CO44

CO45

Ορισμός: Αριθμός ανακαινισμένων ή νέων κατοικιών οι οποίες δύναται να κατασκευάζονται ή να ανακαινίζονται είτε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αστικής αναμόρφωσης είτε ως τμήμα
παρεμβάσεων εκτός αστικού ιστού.
Μέθοδος υπολογισμού: Στην τιμή του δείκτη συμπεριλαμβάνονται κατοικίες 1) για άστεγους και λοιπά πρόσωπα που χρήζουν ανάγκης στέγασης και 2) για πρόσφυγες ή μετανάστες
(CO40a), με την προυπόθεση να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα προσωρινά κέντρα υποδοχής μεταναστών. Στην τιμή του δείκτη θα πρέπει να συνυπολογίζονται τόσο οι νέες κατοικίες όσο και οι ανακαινισμένες. Επίσης στην τιμή του δείκτη θα συμπεριλαμβάνεται και η τιμή του CO40a, όταν αυτός χρησιμοποιείται.
Ορισμός: Αριθμός ανακαινισμένων ή νέων κατοικιών (μη συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών κέντρων υποδοχής) μεταναστών και πρσφύγων, οι οποίες δύναται να κατασκευάζονται - ανακαινίζονται είτε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αστικής αναμόρφωσης είτε ως τμήμα παρεμβάσεων εκτός αστικού ιστού. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο μετανάστες
και πρόσφυγες.
Μέθοδος υπολογισμού: Στην τιμή του δείκτη συμπεριλαμβάνονται κατοικίες μόνο για πρόσφυγες ή μετανάστες, με την προυπόθεση να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα προσωρινά
κέντρα υποδοχής μεταναστών. Επιπλέον στην τιμή του δείκτη θα πρέπει να συνυπολογίζονται τόσο οι νέες κατοικίες όσο και οι ανακαινισμένες. Ο δείκτης CO40 θα πρέπει υποχρεωτικά
να χρησιμοποιείται όπου γίνεται χρήση του Δείκτη CO40α.
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα σε έργα Ε&Α. Για τη χρήση του δείκτη θα πρέπει να συμμετέχουν στο έργο τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένα ερευνητικό ινστιτούτο και το ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι διασυνοριακό, διακρατικό ή διαπεριφερειακό. Τη στήριξη μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα συνεργαζόμενα μέρη
(ερευνητικό ινστιτούτο ή επιχείρηση), υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας. Η συνεργασία μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη. Η συνεργασία θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον καθόλη
τη διάρκεια του έργου. Επισημαίνεται ότι αν μία συμμετέχουσα επιχείρηση έχει παραρτήματα που λειτουργούν σε διαφορετικές περιοχές, η τοποθεσία των παραρτημάτων που συμμετέχουν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου το έργο να χαρακτηριστεί ως διασυνοριακό.
Επιχείρηση: Οργανισμός που παράγει αγαθά ή υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς προκειμένου να επιτύχει κέρδος. Ο τόπος προέλευσης της επιχείρησης (εντός ή
εκτός της ΕΕ) δεν έχει σημασία. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση είναι επικεφαλής και άλλες είναι υπεργολάβοι που ωστόσο συνεργάζονται με το ερευνητικό ινστιτούτο, τότε όλες οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσμετρούνται. Όλες οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε διαφορετικά έργα θα πρέπει να προσμετρούνται (υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έργα λαμβάνουν στήριξη) και αυτό δεν θεωρείται ότι αποτελεί πολλαπλό υπολογισμό.
Ο συγκεκριμένος δείκτης εστιάζει στις επιχειρήσεις ως συμμετέχουσες.
Αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων που συμμετέχουν σε διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά ερευνητικά σχέδια και έργα Ε&Α, ανεξάρτητα της ταυτόχρονης συμμετοχής σε αυτά
επιχειρήσεων, οι οποίες θα προσμετρώνται με το δείκτη CO41. Για τη χρήση του δείκτη θα πρέπει το ερευνητικό έργο να είναι διασυνοριακό, διακρατικό ή διαπεριφερειακό. Τη στήριξη
μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα συνεργαζόμενα μέρη (ερευνητικό ινστιτούτο ή επιχείρηση), υπό την προϋπόθεση της συνεργασίας. Η συνεργασία μπορεί να είναι νέα ή υφιστάμενη. Η συνεργασία θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον καθόλη τη διάρκεια του έργου. Επισημαίνεται ότι αν ένας συμμετέχον οργανισμός έχει παραρτήματα που λειτουργούν σε
διαφορετικές περιοχές, η τοποθεσία των παραρτημάτων που συμμετέχουν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου το έργο να χαρακτηριστεί ως διασυνοριακό.
Ερευνητικό ινστιτούτο: Οργανισμός στον οποίο η Ε&Α αποτελεί πρωταρχική δραστηριότητα. Η συνεργασία μπορεί να μετρηθεί βάσει είτε των δράσεων είτε των συμμετεχόντων.
Ο συγκεκριμένος δείκτης εστιάζει στα Ερευνητικά ινστιτούτα ως συμμετέχοντα.
Αριθμός συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής κινητικότητας που είναι εκείνες που στηρίζονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας του Άρθρου 7(α) (i) του κανονισμού ΕΕΣ. Συμμετέχοντες είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Οι Διαχειριστικές Αρχές παροτρύνονται να αποκλείσουν περιπτώσεις διπλού υπολογισμού λόγω πολλαπλών συμμετοχών.
Ορισμός: Κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης είναι εκείνες που στηρίζονται στην προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού, μέσω: της ολοκλήρωσης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης, των υπηρεσιών πληροφοριών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και της κοινής κατάρτισης.
Μέθοδος μέτρησης: Ο δείκτης μετράει άτομα τα οποία μετέχουν για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Οι Διαχειριστικές Αρχές παροτρύνονται να αποκλείσουν περιπτώσεις διπλού υπολογισμού λόγω πολλαπλών συμμετοχών του ίδιου ατόμου σε κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης και έργα κοινής κατάρτισης.
Ορισμός: Έργα που στηρίζονται στο πλαίσιο προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων μέσω: της προώθησης της ισότητας των φύλων,
των ίσων ευκαιριών και της ένταξης των κοινοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο.
Μέθοδος μέτρησης: Ο δείκτης μετράει άτομα τα οποία μετέχουν για πρώτη φορά σε έργα προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων.
Οι Διαχειριστικές Αρχές παροτρύνονται να αποκλείσουν περιπτώσεις διπλού υπολογισμού λόγω πολλαπλών συμμετοχών του ίδιου ατόμου σε έργα που προάγουν την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη σε διασυνοριακό επίπεδο.
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CO46

Ορισμός: Κοινά σχέδια εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι εκείνα που στηρίζονται στο πλαίσιο της προτεραιότητας "επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση", συμπεριλαμβανομένης
της επαγγελματικής κατάρτισης και της τη διά βίου μάθησης μέσω: της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Μέθοδος μέτρησης: Ο δείκτης μετράει άτομα τα οποία μετέχουν για πρώτη φορά σε κοινά σχέδια εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι Διαχειριστικές Αρχές παροτρύνονται να αποκλείσουν περιπτώσεις διπλού υπολογισμού λόγω πολλαπλών συμμετοχών του ίδιου ατόμου σε κοινά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε διασυνοριακό επίπεδο.

CO47*

Ορισμός: Αριθμός Μεταναστών ή προσφύγων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες ή βελτιωμένες εγκαταστάσεις υποδοχής.
Μέθοδος υπολογισμού: Στις εγκαταστάσεις υποδοχής συμπεριλαμβάνονται νέα ή ανακαινισμένα κτίρια, ή νέος εξοπλισμός που υποστηρίζεται. Στη μέτρηση του δείκτη αποτιμάται η ονομαστική δυναμικότητα (αριθμός πιθανών χρηστών, που συνήθως είναι μεγαλύτερη ή ίση από τον αριθμό πραγματικών χρηστών).

Οι δείκτες CO41-CO46 αποτελούν επιπρόσθετους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
* Νέοι δείκτες που ενσωματώθηκαν με την ψήφιση του Κανονισμού OMNIBUS.
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13. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)

Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες (CO01-CO19)
Κωδικός
SFC2014

CO01

Δείκτης

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Ορισμοί

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η Ε.Επιτροπή,
άνεργοι είναι τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που δεν εργάζονται, αναζητούν
εργασία και είναι διαθέσιμοι για εργασία.
Τα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό
πλαίσιο κάθε Κ-Μ μετρώνται σε αυτό το δείκτη ακόμα και αν δεν πληρούν και
τα τρία παραπάνω κριτήρια.

Διευκρινιστικά Σχόλια
Στο δείκτη CO01 μετρώνται οι συμμετέχοντες που εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ με την ιδιότητα του ανέργου σύμφωνα με τον ορισμό της Εurostat, δηλ. οι εγγεγραμμένoι άνεργοι στον ΟΑΕΔ
και οι αναζητούντες εργασία και άμεσα διαθέσιμοι να εργαστούν που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον
ΟΑΕΔ.
Όλα τα άτομα 75 ετών και άνω θεωρούνται οικονομικά μη ενεργοί και μετρώνται στο δείκτη
CO03.
Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (full–time students) που δεν εργάζονται δεν μετρώνται στο δείκτη CO01, αλλά θεωρούνται οικονομικά μη ενεργά άτομα και μετρώνται στο δείκτη CO03.
Οι εποχικά εργαζόμενοι που εισάγονται σε μία πράξη ΕΚΤ το διάστημα που δεν εργάζονται
(εκτός σεζόν δηλ), αν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή αν είναι διαθέσιμοι για εργασία και αναζητούν εργασία, μετρώνται στο δείκτη CO01. Αν όχι, μετρώνται στο δείκτη CO03.
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Για τα άτομα που εγγράφονται ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης αναζητεί εργασία,
αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τον ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε δυνατότητα απασχόλησης. Οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας. Οι φοιτητές ΙΕΚ, επίσης δεν θεωρούνται άνεργοι ως μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών
(Η έκδοση δελτίου ανεργίας είναι δυνατή μετά την απόκτηση πτυχίου ή τη διαγραφή από τη σχολή
ή τη λήξη των σπουδών).
Εποχικά εργαζόμενοι: Στο διάστημα που δεν εργάζονται έχουν την ιδιότητα και τις υποχρεώσεις
που έχει και ένας άνεργος.
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Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η Ευρ. Επιτροπή,
μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται :

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

α) οι άνεργοι κάτω των 25 ετών με διάστημα ανεργίας πάνω από 6 συνεχείς
μήνες,
β) οι άνεργοι 25 ετών και άνω με διάστημα ανεργίας πάνω από 12 συνεχείς
μήνες
"άνεργος" όπως ορίζεται στο δείκτη CO01, του οποίου ο δείκτης CO02 είναι
υποσύνολο

Στο δείκτη CO02 μετρώνται οι συμμετέχοντες που εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ με την ιδιότητα του ανέργου σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη CO01, και που ταυτόχρονα είναι είτε α) κάτω
των 25 ετών με διάστημα ανεργίας πάνω από 6 συνεχείς μήνες, όταν εισέρχονται στην πράξη
του ΕΚΤ/ΠΑΝ, είτε β) 25 ετών και άνω με διάστημα ανεργίας πάνω από 12 συνεχείς μήνες όταν
εισέρχονται στην πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ
Η ηλικία του κάθε συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η
ηλικία που έχει όταν εισέρχεται στην πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Τα άτομα που θεωρούνται και εγγράφονται ως μακροχρόνια άνεργοι στον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα 12 τουλάχιστον συνεχών μηνών (απαντητικό έγγραφο ΟΑΕΔ προς ΕΥΣΕΚΤ με. αρ. 38551/09-05-2014 που παραπέμπει
στο Ν.2434/1996). Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της ιδιότητας
του μακροχρόνια ανέργου ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκει.
Στο δείκτη CO03 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν
είναι ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι, δηλ. δεν είναι άνεργοι σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη
CO01, ούτε εργαζόμενοι σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη CO05.

CO03

Οικονομικά μη ενεργά
άτομα

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η Ευρ. Επιτροπή,
οικονομικά μη ενεργά άτομα είναι τα άτομα που δεν ανήκουν στο εργατικό
δυναμικό (με την έννοια ότι δεν είναι ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι).»

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (full–time students) που δεν εργάζονται θεωρούνται οικονομικά
μη ενεργά άτομα και μετρώνται στο δείκτη CO03.
Οι εποχικά εργαζόμενοι που εισάγονται σε μία πράξη ΕΚΤ το διάστημα που δεν εργάζονται
(εκτός σεζόν δηλ), αν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή αν είναι διαθέσιμοι για εργασία και αναζητούν εργασία, μετρώνται στο δείκτη CO01. Αν όχι, μετρώνται στο δείκτη CO03.
Οι γονείς που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω άδειας ανατροφής/φροντίδας παιδιού (full time parental leave), μετρώνται στο δείκτη CO03 εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
Στο δείκτη CO04 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν
είναι ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι, δηλ. είναι οικονομικά μη ενεργοί, σύμφωνα με τον ορισμό του
δείκτη CO03 και ταυτόχρονα δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης.

CO04

Οικονομικά μη ενεργά
άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Tα άτομα που δεν είναι άνεργοι ούτε εργαζόμενοι και που δεν συμμετέχουν σε
προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
“Οικονομικά μη ενεργά” σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη CO03, του οποίου ο
δείκτης CO04 είναι υποσύνολο.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, η έννοια της εκπαίδευσης/κατάρτισης είναι ευρεία και περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, διά
βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ. Η
πηγή χρηματοδότησης της εκπαίδευσης/κατάρτισης μπορεί να είναι οποιαδήποτε (είτε εθνικοί πόροι είτε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα).

Είναι τα άτομα που ανήκουν στην στατιστική κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ΝΕΕΤs (Not
in Education, Employment, or Training).
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Για την τυπική εκπαίδευση, βλ. ορισμούς δεικτών CO09, CO10, CO11.
Σε ό,τι αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, ο Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/179-2013) «Αναδιάρθρωση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ορίζει στο Αρθ.17 τους εξής φορείς μη τυπικής
εκπαίδευσης :
α) Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους
απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,
β) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και
ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ.
γ) τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική
εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική και
δ) τα Κολλέγια, που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση, στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Στο δείκτη CO05 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι (συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων/αυτοαπασχολουμένων
σε επιδοτούμενες θέσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ).
Ο δείκτης αφορά σε άτομα 15 ετών και άνω που εργάζονται έναντι αμοιβής/κέρδους ή που εργάζονταν αλλά προσωρινά απουσίαζαν λόγω π.χ. ασθένειας, διακοπών, εργατικής διένεξης, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

CO05

Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαπασχολουμένων

Aπασχολούμενοι θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως καθεστώτος
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται σε επιδοτούμενες
θέσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή
κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν
δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος
(π.χ. έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν στο ίδιο νοικοκυριό (συμβοηθούντα μέλη
οικογενειακών επιχειρήσεων).

Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εργαζομένων πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής και προσωρινής απασχόλησης είναι οι νόμοι Ν.3846/2010 αρ.2, Ν.3899/2010 αρ.17,
Ν.4052/2012 αρ.113-121, Ν.4093/2012 αρ.1, Ν.4144/2013 αρ.80, N.4075/2012 (συμβοηθούντα
μέλη).
Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια,
εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση.
Εκ περιτροπής απασχόληση: Η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ωράριο
εργασίας. Αποτελεί στην ουσία μορφή μερικής απασχόλησης, η οποία δύναται είτε να συμφωνηθεί
μεταξύ εργοδότη και μισθωτού (συμβατική μορφή) είτε να επιβληθεί με απόφαση του εργοδότη
(μονομερής πράξη)
Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος
εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη
του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

CO06

CO07

CO08

CO09

Κάτω των 25 ετών

Άνω των 54 ετών
Άνω των 54 ετών που
είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των
μακροχρόνια ανέργων,
ή οικονομικά μη ενεργά
άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση
Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2)

Συμμετέχοντες που είναι κάτω των 25 ετών (<25 ετών).
Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής
του και είναι η ηλικία που έχει όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Συμμετέχοντες που είναι 55 ετών και άνω (> 54 ετών).
Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής
του και είναι η ηλικία που έχει όταν εισέρχεται στην πράξη του ΕΚΤ.
"Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών", όπως ορίζονται στο δείκτη CO07, του οποίου ο δείκτης CO08 είναι υποσύνολο.

Ολοι οι δείκτες-εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων-υπολογίζονται βάσει της
ηλικίας που έχει ο συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι συμμετέχοντες που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ή που μετά την έξοδό τους από
αυτήν είναι 25 ετών και άνω, εξακολουθούν να μετρώνται στους δείκτες αποτελεσμάτων ως συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην ΠΑΝ,
καθώς όλοι οι συμμετέχοντες νέοι κάτω των 25 ετών πρέπει να μετρώνται σε όλους τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ως ανήκοντες στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 25
ετών όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ.
Ολοι οι δείκτες-εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων-υπολογίζονται βάσει της
ηλικίας που έχει ο συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ.

"Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων" όπως ορίζεται
στο δείκτη CO01.
"Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση" όπως ορίζεται στο δείκτη CO04.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής, προσδιορίζονται στον ορισμό
του δείκτη τα ισχύοντα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη
«Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED):
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1): Το στάδιο που ακολουθεί την προσχολική εκπαίδευση (ISCED 0) είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση του Δημοτι-

Στο δείκτη CO09 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη
ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Συμμετέχοντες με ΙSCED 0 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής:
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κού Σχολείου. Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου.
Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2): Η τριετής παρακολούθηση του Γυμνασίου αποτελεί την τελευταία περίοδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή και φοίτηση στα Γενικά και Επαγγελματικά λύκεια. Eσπερινά Γυμνάσια λειτουργούν παράλληλα με τα ημερήσια,
στα οποία η παρακολούθηση αρχίζει από την ηλικία των 14 ετών.
Aπόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι Γυμνασίου και των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής, προσδιορίζονται στον ορισμό
του δείκτη τα ισχύοντα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη
«Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED):

CO10

Απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας (ISCED
3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 4)

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3):
Το δεύτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη υποχρεωτικού
χαρακτήρα, διαρκεί τρία έτη και περιλαμβάνει τη γενική εκπαίδευση (Γενικό
Λύκειο) και την επαγγελματική εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο). Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: α. το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών και β. τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο σπουδών,
την "τάξη μαθητείας". Τόσο στα Γενικά όσο και στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι
μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα με τα ημερήσια, λειτουργούν Εσπερινά Γενικά Λύκεια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια,
ενώ το ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά
Λύκεια είναι τα 16 έτη. Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού η Επαγγελματικού).
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 4): Eδώ ανήκουν α) τα δημόσια
και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν μη τυπική αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), β) τα ιδιωτικά κολλέγια,
τα οποία παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στους αποφοίτους της τυπικής μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γ) οι Τουριστικές Σχολές,
Ναυτική Ακαδημία, Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού, κλπ). Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, των ιδιωτικών Κολλεγίων και των Σχολών που
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ)
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής, προσδιορίζονται στον ορισμό
του δείκτη τα ισχύοντα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη
«Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED):

CO11

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED
5 έως 8)

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (ISCED 5 - 8 ): Η ανώτατη εκπαίδευση
(ISCED 6) περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα. Ο Πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και τη
Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ στον Τεχνολογικό τομέα ανήκουν τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών ανήκουν στο ISCED 7
και οι έχοντες διδακτορικό στο ISCED 8.
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι κάτοχοι

Συμμετέχοντες που είναι παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού) θεωρούνται σαν να είναι στο ISCED 1 και μετρώνται στο δείκτη CO09.
Συμμετέχοντες που είναι άνω των 13 ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού) θεωρούνται ως έχοντες ISCED 0 και μετρώνται στο δείκτη CO17 και όχι στο δείκτη CO09.

Στο δείκτη CO10 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
απόφοιτοι Λυκείου,ΙΕΚ, ιδιωτικών Κολλεγίων, Σχολών που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία
(Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ).
Οι συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Στο δείκτη CO11 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Οι συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ
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μεταπτυχιακού διπλώματος και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

CO12

Συμμετέχοντες που ζουν
σε νοικοκυριά ανέργων
(Ο δείκτης έχει καταργηθεί με την ψήφιση
του OMNIBUS to 2018)

"Νοικοκυριά ανέργων" εννοούνται τα νοικοκυριά που κανένα μέλος τους δεν
εργάζεται, δηλ. που όλα τα μέλη τους είναι είτε άνεργα είτε οικονομικά μη ενεργά (σύμφωνα με τους ορισμούς των δεικτών CO01 και CO03 αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η Ευρ. Επιτροπή,
το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο ή από περισσότερα, όχι
κατ’ανάγκη συγγενικά, που μένουν κάτω από την ίδια στέγη/διεύθυνση και
μοιράζονται τα έξοδα του νοικοκυριού ή καθημερινές ανάγκες.

Στο δείκτη CO12 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε
νοικοκυριά που κανένα μέλος τους δεν εργάζεται, δηλ. οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και όλα τα μέλη του
νοικοκυριού στο οποίο ζουν είναι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργά άτομα. Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για νοικοκυριό ανέργων) προσδιορίζεται κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Από την έννοια του νοικοκυριού εξαιρούνται οι συλλογικές κατοικίες όπως π.χ. ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές, αναμορφωτήρια, στρατιωτικές μονάδες κλπ.
Ο δείκτης CO12 αναφέρεται σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού ανεξαρτήτως ηλικίας Παράδειγμα: Aν
ένας άνεργος νέος ζει με τους συνταξιούχους γονείς του ή με τους συνταξιούχους γονείς των γονιών
του, τότε μετράται στο δείκτη CO12.
Oταν οι συμμετέχοντες είναι ανύπανδροι φοιτητές, κάτω των 25 ετών, που δεν εργάζονται και
διαμένουν σε προσωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά την έννοια του δείκτη πρέπει να
θεωρείται η μόνιμη κατοικία τους, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών τους.

CO13

CO14

Συμμετέχοντες που ζουν
σε νοικοκυριά ανέργων
με συντηρούμενα τέκνα
(Ο δείκτης έχει καταργηθεί με την ψήφιση
του OMNIBUS to 2018)
Συμμετέχοντες που ζουν
σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα (Ο δείκτης
έχει καταργηθεί με την
ψήφιση του OMNIBUS
to 2018)

Για τον ορισμό του «νοικοκυριού ανέργων» βλ. δείκτη CO12.
Ο δείκτης CO13 είναι υποσύνολο του δείκτη CO12.
Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που είναι οικονομικά μη ενεργοί και ζουν τουλάχιστον
με έναν από τους δύο γονείς τους, γ) οι ενήλικες κάτω των 25 ετών, που είναι
φοιτητές, ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό,
θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό των γονιών τους κατά την
έννοια του δείκτη CO13.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με συντηρούμενα τέκνα εννοείται το νοικοκυριό
που αποτελείται από έναν ενήλικα άνω των 18 ετών με ένα ή περισσότερα
συντηρούμενα τέκνα.
«Νοικοκυριό» όπως ορίζεται στο δείκτη CO12.
«Συντηρούμενα τέκνα» όπως ορίζονται στο δείκτη CO13.

Στο δείκτη CO13 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε
νοικοκυριά που κανένα μέλος τους δεν εργάζεται και στα οποία υπάρχουν ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για νοικοκυριό ανέργων με συντηρούμενα τέκνα)
προσδιορίζεται κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Στο δείκτη CO14 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε
νοικοκυριά με έναν ενήλικα 18 ετών και άνω και ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Οι συμμετέχοντες μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς, δηλ. να είναι άνεργοι ή
εργαζόμενοι ή οικονομικά μη ενεργά άτομα: Ο δείκτης CO14 δεν είναι υποσύνολο του δείκτη CO13
Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με συντηρούμενα
τέκνα) προσδιορίζεται κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, oι μετανάστες είναι οι μόνιμα
διαμένοντες πολίτες τρίτης χώρας, ενώ τα άτομα αλλοδαπής προέλευσης και οι
μειονότητες προσδιορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.

CO15

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

Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού Πλαισίου
(για τον ορισμό των πρoσφύγων/δικαιούχων επικουρικής προστασίας,
αιτούντων άσυλο/αιτούντων διεθνή προστασία, ασυνόδευτων ανήλικων, βλ. δείκτη CO17)
Μετανάστες: Ως μετανάστες νοούνται οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης
χώρας (το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του
άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Έ.) ή οι νόμιμα
διαμένοντες Ανιθαγενείς [το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α 176)], και τα μέλη οικογένειάς
τους στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές

Στο δείκτη CO15 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
μετανάστες, άτομα αλλοδαπής προέλευσης, μέλη της Μειονότητας της Θράκης, Ρομά. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες.
Συμμετέχοντες που εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ως πρόσφυγες/δικαιούχοι επικουρικής
προστασίας, αιτούντες άσυλο/αιτούντες διεθνή προστασία, ασυνόδευτοι ανήλικοι, καθώς ανήκουν
στην ευρύτερη κατηγορία «άτομα αλλοδαπής προέλευσης», μετρώνται στο δείκτη CO15 (και στο
δείκτη CO17), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις των
Νόμων 4251/2014, 4332/2015 και 4375/2016.
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διατάξεις», και του ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας− Τροποποίηση του ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη
χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων
για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»
Με βάση τα παραπάνω, μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα
στην Ελλάδα με άδεια διαμονής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άτομα αλλοδαπής προέλευσης. Δεν υφίσταται κάποιος ορισμός στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρ. Επιτροπής, θεωρούνται τα άτομα ανεξαρτήτως ιθαγένειας, των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
Μειονότητες Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι της Θράκης αποτελούν θρησκευτική μειονότητα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923
Ρομά νοούνται οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι ομιλούν την γλώσσα Ρομανί, διαβιούν
εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της
ΕΕ.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, ο δείκτης CO16 μετρά τα εγγεγραμμένα ΑΜΕΑ, όπως ορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε ΚΜ.

CO16

CO17

Συμμετέχοντες με Αναπηρία

Άλλα μειονεκτούντα
άτομα

Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού Πλαισίου
Σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της
Διοίκησης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής
κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου,
καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της
αναπηρίας.
Ως «άλλα μειονεκτούντα άτομα» θεωρούνται τα μειονεκτούντα άτομα, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, που δεν μετρώνται από τους άλλους κοινούς
δείκτες ΕΚΤ.
Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού πλαισίου
(για τον ορισμό των αστέγων/ατόμων που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση, βλ. δείκτη CO18)
Σύμφωνα τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»:

Στο δείκτη CO16 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, και για να καλυφθούν και περιπτώσεις επιλέξιμων
συμμετεχόντων ΑΜΕΑ σε πράξεις ΕΚΤ που μπορεί να μην είναι πιστοποιημένα ΑΜΕΑ, τα άτομα
αυτά μετρώνται στο δείκτη CO17 και όχι στο δείκτη CO16. (βλ. ορισμό δείκτη CO17)

Στο δείκτη CO17 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι:
άστεγοι/άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση, άτομα άνω των 13 ετών που δεν έχουν
αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο, πρόσφυγες / δικαιούχoι επικουρικής προστασίας, αιτούντες
άσυλο/ αιτούντες διεθνή προστασία / ασυνόδευτοι ανήλικοι, απεξαρτημένα άτομα/άτομα υπό
απεξάρτηση, φυλακισμένοι /αποφυλακισμένοι/ανήλικοι παραβάτες, ΑΜΕΑ χωρίς πιστοποίηση από
το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)., Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, o δείκτης CO17 :
α) δεν μετράει άτομα που μπορεί να θεωρούνται μειονεκτούντα βάσει της εθνικής νομοθεσίας με
κριτήρια που σχετίζονται με το φύλο, την εργασιακή κατάσταση (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι) και την
ηλικία
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«Αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο αλλοδαπός
ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια ή εντός
αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά
να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί
σοβαρή βλάβη σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226) και επί
του αιτήματος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση. Επίσης,
αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση
διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος − μέλος της ΕΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του
κράτους−μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που
υποβάλλεται σε κράτος−μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, ή σε άλλο κράτος
που δεσμεύεται από και εφαρμόζει τον ως άνω Κανονισμό, και μεταφέρεται
στην Ελλάδα βάσει των διατάξεών του.
«Πρόσφυγας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου
πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της
Γενεύης και του άρθρου 2(ε) του Π.δ. 141/2013, δηλ. ο αλλοδαπός ο οποίος,
συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν μπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν
επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, βρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν μπορεί ή λόγω του
φόβου αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει
εφαρμογή το άρθρο 12
«Δικαιούχος επικουρικής προστασίας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 2 στοιχείο ζ΄ του Π.δ. 141/2013, δηλ.
είναι, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις
λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής
του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους
διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 και που δεν μπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.
«Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το
οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη
γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και για όσο χρόνο η
γονική του μέριμνα δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το
νόμο και δεν ασκείται στην πράξη, ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.

β) μετρά και τους συμμετέχοντες του δείκτη CO18, εφόσον ο δείκτης CO18 μετρά όλους τους συμμετέχοντες και για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
γ) μετρά και τα άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο και είναι πάνω από 13
ετών, καθώς θεωρούνται ως έχοντες εκπαιδευτικό επίπεδο ΙSCED 0.
δ) μετρά και τους πρόσφυγες / δικαιούχους επικουρικής προστασίας, αιτούντες άσυλο/ αιτούντες
διεθνή προστασία / ασυνόδευτους ανήλικους, (μετρώνται και στον CO15), εφόσον αυτό συνάδει
με τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις και καθώς οι συμμετέχοντες από τις ομάδες αυτές
θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
ε) μετρά συμμετέχοντες από ομάδες που αποτελούν μειονεκτούντα άτομα, σύμφωνα με ορισμούς
του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, όπως π.χ. φυλακισμένους/αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες, άτομα που πλήττονται από φτώχεια, απεξαρτημένα άτομα
στ) μετρά ΑΜΕΑ χωρίς πιστοποίηση/εγγραφή σε μητρώο (τα πιστοποιημένα ΑΜΕΑ μετρώνται στο
δείκτη CO16)
Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4139/2013 :
Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση
Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παραγράφου 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν.
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2776/1999) :
Φυλακισμένοι /αποφυλακισμένοι/ανήλικοι παραβάτες
Λαμβάνοντας υπόψη ως φυλακισμένοι (και ορθότερα αποκαλούμενοι κρατούμενοι) νοούνται τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι
αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο
Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα:
Ανήλικοι παραβάτες θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-18
ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια ανηλίκων αναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα (άρθρο 122-123 Ποινικού Κώδικα) ή, για την ηλικιακή
ομάδα 15-18 ετών, το μέτρο του ποινικού σωφρονισμού (άρθρο 127 Ποινικού
Κώδικα). Ευρύτερα, στην κατηγορία των ανηλίκων παραβατών μπορούν να
υπαχθούν και οι περιπτώσεις της επιβολής αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή Εισαγγελέα, όταν αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης (άρθρο 45Α Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), καθώς και οι περιπτώσεις εισαγωγής
ανηλίκων σε ίδρυμα αγωγής σύμφωνα με τους όρους του άρθρο 17§1 Ν.
2298/1995.
Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012:
Δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»
Τα άτομα που λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση ως δικαιούχοι για ένταξη στο
πρόγραμμα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ.
39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β 7.11.2014) που καθορίζει τους όρους και
τις προϋποθέσεις εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος και της Κ.Υ.Α. αρ.
30299/Δ23/7.07.2016 (ΦΕΚ 2089 Β- 07.07.2016) που καθορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος
AMEΑ χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.ΠΑ)
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρ. Επιτροπής, οι άστεγοι προσδιορίζονται
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.

CO18

Άστεγοι ή άτομα που
έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Σύμφωνα με το Ν.4052/2012, ΦΕΚ Α’ 41/1/3/2012, Άρθρο 29. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική
προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη
χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και
ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν
στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε
ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Στο δείκτη CO18 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
άστεγοι/άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Οι συμμετέχοντες του δείκτη CO18 μετρώνται και στο δείκτη CO17

Ο Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85 7/4/2014, τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 29
του ν. 4052/2012 (Α΄41). Επίσης προβλέπεται ότι :
«Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασί-
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ας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας
Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα
οι φορείς υλοποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η διαδικασία
αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα
εφαρμογής»

CO19

Άτομα από αγροτικές
περιοχές

Βλ. και Αποφάσεις Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Δ23/οικ.19061-1457 (ΦΕΚ 1336 Β/12.04.2016: Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους
- Δ23/οικ.30299/2377 (ΦΕΚ 2089 Β/07.07.2016) Κ.Υ.Α.: Καθορισμός των
όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, στην οποία ως άστεγοι, για τις ανάγκες
εφαρμογής του προγράμματος, ορίζονται αυτοί που διαβιούν στο δρόμο ή σε
ακατάλληλα καταλύματα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των
Υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης.
- Βλ. και σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας με α.π.
Δ28/ΟΙΚ.31354/2352/15-9-2014 (στη βάση του Ν. 4052/2012), στην οποία
προσδιορίζονται ομάδες-στόχοι αστέγων. Ειδικές κατηγορίες είναι α) οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και β) οι ενήλικες
που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν.
Εννοούνται τα άτομα που κατοικούν στις αραιοκατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το βαθμό αστικότητας στην κατηγοριοποίηση DEGURBA-κατηγορία
3. βλ. πίνακα Δήμων που ανήκουν σε αυτή την κατηγοριοποίηση:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP
_DEGURBA

Πηγές
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zi
p
Στο δείκτη CO19 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι
κάτοικοι αραιοκατοικημένων αγροτικών περιοχών (κατηγορία 3 DEGURBA). Προσδιορίζονται με
βάση τη Διεύθυνση/ΤΚ κατοικίας τους κατά την ημερομηνία εισόδου στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ. Αν ο
συμμετέχων έχει περισσότερες κατοικίες, καταγράφεται ο τόπος (ΤΚ/διεύθυνση) που είναι έχει
επίσημα δηλωθεί στη Διοίκηση.
Τα στοιχεία για τους συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές συλλέγονται σε επίπεδο μικρών διοικητικών μονάδων (τοπικές διοικητικές μονάδες 2, former NUTS 5), σύμφωνα με τον Καν.
1059/2003. Bλ. Και νέο Κανονισμό 1319/2013 που τροποποιεί τον Καν. 1059/2003, σύμφωνα με
τον οποίο για την Ελλάδα το χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο είναι οι Δήμοι (και όχι οι κοινότητες).
Η Επιτροπή έδωσε οδηγία - σε συμφωνία με το αντίστοιχο τμήμα της Eurostat - για τη μέτρηση του
δείκτη CO19, να χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποίηση των αγροτικών περιοχών κατηγορία 3 της
DEGURBA με βάση τις 1034 κοινότητες πριν τη μεταρρύθμιση του 2011 και όχι τους 325 Δήμους
που προσδιορίστηκαν με τη μεταρρύθμιση του 2011 (Καλλικράτης) και αντιστοιχούν 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.”
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Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς (CO20-CO23)
Έργο «μερικώς εκτελεσθέν» από κοινωνικούς εταίρους ή ΜΚΟ θεωρείται όταν
ο δικαιούχος που το υλοποιεί περιλαμβάνει και κοινωνικούς εταίρους ή ΜΚΟ.

CO20

Aριθμός έργων πλήρως
ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς
εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις

Κοινωνικοί εταίροι είναι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών.
Στην Ελλάδα είναι οι εξής οργανώσεις:
ΓΣΕΕ-Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχάνων
ΕΣΕΕ-Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
ΓΣΕΒΕΕ-Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
ΣΕΤΕ-Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μη κυβερνητική οργάνωση θεωρείται μία μη κερδοσκοπική/εθελοντική ομάδα
πολιτών που οργανώνεται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

CO21

CO22

Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην
απασχόληση

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

Στο δείκτη CO21 μετρώνται τα έργα που έχουν σαφή στόχο τη βελτίωση της
εργασιακής κατάστασης των γυναικών, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, την «καταπολέμηση της εξάπλωσης της φτώχειας στο γυναικείο πληθυσμό, τη μείωση
των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την καταπολέμηση των σχετικών με
το φύλο στερεοτύπων στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προαγωγή της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για όλους καθώς και την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών».
Εννοούνται τα έργα στα οποία το ΕΚΤ υποστηρίζει την ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Στον όρο «Δημόσια Διοίκηση» περιλαμβάνονται: η εκτελεστική και νομοθετική διοίκηση κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών οργάνων, η διοίκηση και
η επίβλεψη των δημοσιονομικών υποθέσεων (λειτουργία του φορολογικού
συστήματος∙ συλλογή φόρων αγαθών και η έρευνα παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας, η διοίκηση των τελωνείων), η εφαρμογή του προϋπολογισμού
και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και του δημοσίου χρέους (συγκέντρωση και συλλογή χρημάτων και ο έλεγχος της εκταμίευσής τους), η διοίκηση της συνολικής πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και οι σχετικοί πόροι, η
διοίκηση και εκτέλεση του συνολικού οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού
καθώς και οι στατιστικές υπηρεσίες στα διαφορετικά επίπεδα της κυβέρνησης.
Στον όρο «Δημόσιες Υπηρεσίες» περιλαμβάνεται κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό
οργανισμό που επιτελεί δημόσιο έργο/ασκεί δημόσια λειτουργία. Η έννοια του
«ιδιωτικού» στον ορισμό αφορά τις περιπτώσεις όπου κάποιες υπηρεσίες ανατίθενται από το κράτος σε μεγάλους ιδιωτικούς ή ημι-ιδιωτικούς παρόχους,
π.χ. ιδιωτικούς φορείς που ασκούν δημόσια λειτουργία. (ΝΠΙΔ)

Ο δείκτης CO20 μετρά τον αριθμό των έργων που υλοποιούνται πλήρως ή μερικώς από ΜΚΟ ή
κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι μπορεί να είναι δικαιούχοι στις αντίστοιχες πράξεις (όπως ορίζονται στο άρθρ.2(10) του Καν. 1303/2013).
Ο δείκτης CO20 δεν μετράει τους οργανισμούς/φορείς που υλοποιούν τα έργα, αλλά τα ίδια τα έργα.
Eάν ένα έργο υλοποιείται από περισσότερους από έναν κοινωνικούς εταίρους ή ΜΚΟ, το έργο μετράται μία φορά στο δείκτη. Η σχετική πληροφόρηση καταγράφεται κατά την έναρξη υλοποίησης
του έργου.
Αν π.χ. ένας κοινωνικός εταίρος που συμμετείχε στην αρχή στην υλοποίηση του έργου, κατά τη
διάρκεια υλοποίησης αποχωρήσει, το έργο θεωρείται μερικώς εκτελεσθέν και μετράται στο δείκτη
CO20.
Το κάθε έργο μετράται μία φορά σε κάθε πράξη και στο δείκτη. Η κάθε πράξη μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα έργα
Βλ. Καν. ΕΚΤ 1304/2013, άρθρ.7
Ο δείκτης CO21 μετρά τον αριθμό των έργων που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, σύμφωνα με τον ορισμό του.
Το κάθε έργο μετράται μία φορά σε κάθε πράξη και στο δείκτη. Η κάθε πράξη μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα έργα

Βλ. Καν. ΕΚΤ 1304/2013. άρθρ. 3.1.(δ)
Ο δείκτης CO22 δεν μετράει τους οργανισμούς/φορείς που υποστηρίζονται από τα έργα, αλλά τα
ίδια τα έργα. Ένα έργο μπορεί να υποστηρίζει περισσότερους από έναν δημόσιους φορείς (δημόσια
διοίκηση ή/και δημόσια υπηρεσία κατά τον ορισμό του δείκτη) ή αντίστροφα ένας φορέας δημόσιας διοίκησης ή δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να υποστηρίζεται από περισσότερα από ένα έργα.
Το κάθε έργο μετράται μία φορά σε κάθε πράξη και στο δείκτη. Η κάθε πράξη μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα έργα
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CO23

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
της κοινωνικής οικονομίας)

Για ορισμό των ΜΜΕ, βλ. Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6 Μαΐου 20032003/361/ΕΚ):
Η κατηγορία των ΜΜΕ αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα 50 εκ.ευρώ, ή/και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
43 εκ.ευρώ. Ο δείκτης μετρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής.
Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται αυτή που απασχολεί έως 50 άτομα και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ.
Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» (ΠΜΕ) ορίζεται αυτή που απασχολεί έως 10 άτομα
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκ.ευρώ.

Σε αντίθεση με τους άλλους δείκτες φορέων CO20-CO22, ο δείκτης CO23 μετρά φορείς (δηλ. τις
ΜΜΕ) και όχι έργα.
Μόνο οι επιχειρήσεις που ενισχύονται/ωφελούνται άμεσα από την στήριξη του ΕΚΤ ως αποτέλεσμα
συγκεκριμένης παρέμβασης μετρώνται στο δείκτη CO23. Η άμεση ενίσχυση αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η στήριξη του ΕΚΤ στοχεύει τις ίδιες τις ΜΜΕ και για τις οποίες έχει δεσμευθεί συγκεκριμένο ποσό δαπάνης.
Οι επιχειρήσεις για να θεωρείται πως ενισχύονται από την στήριξη του ΕΚΤ δε χρειάζεται να λαμβάνουν οι ίδιες άμεσα χρήματα, αλλά μπορούν επίσης να ωφεληθούν από υπηρεσίες που έχουν
χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ, χωρίς να έχουν μεταβιβαστεί οι πόροι στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Για
παράδειγμα, οι πόροι του ΕΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των εργαζομένων
σε μία επιχείρηση αλλά η πληρωμή μπορεί να αποδοθεί απευθείας σε μία εταιρεία που αναλαμβάνει
την κατάρτιση αυτή. Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση που ωφελείται από την κατάρτιση των
εργαζομένων της μετράται στο δείκτη CO23, ενώ η εταιρεία που παρέχει την κατάρτιση όχι.
Εάν όμως ένας εργαζόμενος σε μία ΜΜΕ συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ότι ωφελεί έμμεσα τη ΜΜΕ και δεν θα ήταν επαρκής παράγοντας για να συμπεριληφθεί η
ΜΜΕ στη μέτρηση του δείκτη CO23.
Εάν η ΜΜΕ έχει νομικά ιδρυθεί πριν την έναρξη της ενίσχυσης και η ενίσχυση αυτή χρησιμοποιείται
για να βοηθήσει την επιχείρηση με κάποιο τρόπο κατά την φάση έναρξης της λειτουργίας της, τότε
δύναται να προσμετρηθεί στο δείκτη CO23. Ωστόσο, εάν η ΜΜΕ έχει νομικά ιδρυθεί κατά την περίοδο ενίσχυσης ή κατόπιν αυτής ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης που έλαβε, τότε δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί στο δείκτη CO23. Eπίσης, οι ΜΜΕ που λειτουργούν ως δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μετρώνται στο δείκτη CO23, εφόσον ο δείκτης μετρά ΜΜΕ που οι ίδιες ωφελούνται άμεσα από το ΕΚΤ
και όχι ΜΜΕ που υλοποιούν δράσεις χωρίς οι ίδιες να ωφελούνται από αυτές.

Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες (CR01-CR05)
Κωδικός
SFC2014

Δείκτης

Ορισμοί

Διευκρινιστικά Σχόλια

Οικονομικά μη ενεργά άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ και
που για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται αναζητώντας εργασία μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους στην πράξη.
«Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στο δείκτη CO03
(oικονομικά μη ενεργά άτομα).

CR01

Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

«που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας» σημαίνει ότι τα άτομα δεν
εργάζονται, είναι διαθέσιμα για εργασία και αναζητούν εργασία, όπως αυτό
ορίζεται στο δείκτη CO01 (άνεργοι).

Ο δείκτης CR01 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν οικονομικά μη ενεργά
άτομα (CO03) και όχι άνεργοι (CO01) ούτε εργαζόμενοι (CO05).

«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4
εβδομάδες μετά.
Ο δείκτης CR01 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου
όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που
όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν δραστηριοποιούνταν σε αναζήτηση εργασίας. Τα άτομα που για πρώτη φορά εγγράφονται στις υπηρεσίες απασχόλησης ως αναζητούντες εργασία, μετρώνται στο
δείκτη CR01 έστω και αν δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
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CR02

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

Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ και που για πρώτη φορά
βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (τυπική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση,
επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ) αμέσως μετά
λήξη της συμμετοχής τους.
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4
εβδομάδες μετά.
Ο δείκτης CR02 αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του ατόμου όταν
εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την είσοδό του στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που
δεν βρίσκονταν σε εκπαίδευση/κατάρτιση κατά την είσοδό τους στην
πράξη. Η πηγή χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης
τα οποία παρακολουθεί ο συμμετέχων μετά την λήξη της συμμετοχής του στην
πράξη του ΕΚΤ μπορεί να είναι οποιαδήποτε (π.χ. από εθνικούς πόρους ή από
άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα).

Ο δείκτης CR02 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη μπορεί να ήταν άνεργοι
(CO01), ή εργαζόμενοι (CO05) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO04) και που ταυτόχρονα δεν συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης πριν την είσοδό τους στην πράξη.
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Για την έννοια της εκπαίδευσης/κατάρτισης βλ. ορισμό δείκτη CO04.

Ο δείκτης CR03 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη μπορεί να ήταν άνεργοι
(CO01), ή εργαζόμενοι (CO05) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO03).
Η έννοια της εξειδίκευσης βάσει του ορισμού της σημαίνει ότι π.χ. μία απλή βεβαίωση συμμετοχής
σε πρόγραμμα κατάρτισης δεν θεωρείται εξειδίκευση. Πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία που να
αποδεικνύει ότι ο συμμετέχων έχει πιστοποιηθεί ως προς τις αποκτηθείσες δεξιότητές του σύμφωνα με αναγνωρισμένα κριτήρια/standards.
Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ και που απέκτησαν εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη.
Εξειδίκευση» (ο αγγλικός όρος είναι «qualification») σημαίνει “ένα τυπικό αποτέλεσμα (formal outcome) που προέρχεται από μια διαδικασία πιστοποίησης
(assessment and validation process) στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται
από αρμόδιο φορέα (competent body) ότι το άτομο έχει αποκτήσει μαθησιακές
δεξιότητες με συγκεκριμένα κριτήρια (learning outcomes to given standards).
CR03

Συμμετέχοντες που
αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Ο δείκτης αναφέρεται μόνο στην εξειδίκευση που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα
της πράξης ΕΚΤ
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4
εβδομάδες μετά.
Ο δείκτης μετρά μόνο τους συμμετέχοντες που οι εξετάσεις πιστοποίησής τους
για την απόκτηση εξειδίκευσης διεξήχθησαν εντός του χρονικού διαστήματος
των 4 εβδομάδων

Η Επιτροπή θεωρεί καλή πρακτική να προσδιοριστεί σε εθνικό επίπεδο (ή σε επίπεδο προγράμματος ή πράξης) τι μπορεί να είναι αποδεκτό ως εξειδίκευση (πιστοποιητικό, δίπλωμα, πτυχίο κοκ) και
από ποιόν φορέα και αντίστοιχα να δοθούν οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης σε όλους τους φορείς
που θα συλλέγουν τα δεδομένα του δείκτη.
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου: Eνδεικτικά παραδείγματα
Δράσεις Μαθητείας: οι απόφοιτοι της πιλοτικής τάξης μαθητείας λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας,
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πιστοποίησης των προσόντων τους σύμφωνα με την περ. Δ΄, της παρ. 14, του άρθρου 46, του Ν.
4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6, του άρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α΄258)”.
Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων: Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων,
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση παρέχεται με βάση
τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον
ΕΟΠΠΕΠ.
Σε ό,τι αφορά τη μη-τυπική εκπαίδευση αλλά και την άτυπη μάθηση, ο ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνει το
κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μητυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας (ενδεικτικά: Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης,
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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Άτομα είτε άνεργα είτε οικονομικά μη ενεργά (κατά τον ορισμό των δεικτών
CO01, CO03 αντίστοιχα) που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ και τα
οποία εργάζονται (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη.

CR04

CR05

Συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους

Μειονεκτούντα άτομα
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής
τους

«θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης» όπως ορίζεται
στο δείκτη CO05: απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων.
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4
εβδομάδες μετά.

Ο δείκτης CR04 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη μπορεί να ήταν άνεργοι
(CO01) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO03) και όχι εργαζόμενοι (CO05).

Ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου
όταν εξέρχεται από την πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς
που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν
εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργά είτε άνεργα άτομα
«Μειονεκτούντα άτομα» όπως ορίζονται στους δείκτες εκροών EKT CO12,
CO14, CO15, CO16, CO17. Μετά την ψήφιση του OMNIBUS “μειονεκτούντες
συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ CO15,
CO16, CO17.
«που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας» όπως ορίζεται στον κοινό
δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ CR01
«που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ CR02
«που αποκτούν εξειδίκευση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ CR03

Ο δείκτης CR05 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη μετρήθηκαν σε τουλάχιστον
έναν από τους δείκτες εκροών CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ως μειονεκτούντα άτομα, και μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη μετρώνται σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες άμεσων
αποτελεσμάτων CR01-CR04. Μετά την κατάργηση των δεικτών CO12-CO14 από τον OMNIBUS,
άλλαξαν οι ρυθμίσεις μέτρησης του δείκτη στο ΟΠΣ.

«που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροών ΕΚΤ CO05
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως
μετά την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4
εβδομάδες μετά.

Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες (CR06-CR09)
Κωδικός
SFC2014

Δείκτης

Ορισμοί

Διευκρινιστικά Σχόλια
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CR06

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

Άτομα είτε άνεργα είτε οικονομικά μη ενεργά (κατά τον ορισμό των κοινών
δεικτών εκροών ΕΚΤ CO01, CO03 αντίστοιχα) που έχουν συμμετάσχει σε πράξη
ΕΚΤ/ΠΑΝ και τα οποία εργάζονται (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη
«που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροών ΕΚΤ CO05
Ο δείκτης CR06 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλ. συμμετέχοντες που
όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα είτε άνεργοι

Ο δείκτης CR06 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν άνεργοι (CO01) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO03) και όχι εργαζόμενοι (CO05).
Ο δείκτης CR06 αποτυπώνει την εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων (ότι δηλ. εργάζονται)
όπως ισχύει 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου τους από την πράξη, όχι νωρίτερα ούτε αργότερα.
Παράδειγμα: Συμμετέχοντες που βρήκαν π.χ. δουλειά 2 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην
πράξη και που σε 3 μήνες είναι πάλι άνεργοι, δεν θα πρέπει να μετρώνται ως εργαζόμενοι στο δείκτη
CR06, γιατί 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη είναι άνεργοι.

Ατομα που εισέρχονται σε πράξη του ΕΚΤ ως απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση ως προς ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
α) μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση (transited from
precarious to stable employment) ή/και
β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση (transited from
underemployment to full employment) ή/και
γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα/εξειδίκευση, (competences/skills/qualifications), περισσότερες αρμοδιότητες (entailing more responsibilities) ή/και
δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion)

CR07

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

Επισφαλής θεωρείται η προσωρινή απασχόληση ("temporary employment")
και η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ("work contract of limited
duration"). Οι δύο καταστάσεις/εργασιακά καθεστώτα θα μπορούσαν να θεωρηθούν όμοιες. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
εκείνοι που η εργασία τους θα τελειώσει μετά από ένα διάστημα που είτε είναι
εξαρχής προκαθορισμένο, είτε όχι, αλλά που προσδιορίζεται από αντικειμενικά
κριτήρια, όπως ένα συμβόλαιο ή η αντικατάσταση ενός άλλου εργαζόμενου
που απουσιάζει προσωρινά.
Υποαπασχόληση (Underemployment) θεωρείται η ακούσια μερική απασχόληση (involuntary part-time employment). “Ακούσια” με την έννοια ότι τα άτομα δηλώνουν ότι εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης επειδή δεν
μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση.

Ο δείκτης CR07 μετρά το αποτέλεσμα 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου των συμμετεχόντων από
την πράξη σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη, για τους συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην
πράξη ήταν εργαζόμενοι (CO05) και όχι άνεργοι (CO01) ούτε οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO03)
Δεν υπάρχει αντίστοιχος κοινός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων. Οι δείκτες CR01 και CR04
που μετρούν άμεσα αποτελέσματα ως προς το εργασιακό καθεστώς αφορούν συμμετέχοντες που
ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργά άτομα όταν εισήλθαν στις πράξεις.

Ο δείκτης CR07 αποτυπώνει την αλλαγή στο καθεστώς των συμμετεχόντων 6
μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη σε σχέση με το καθεστώς που είχαν
όταν εισήλθαν σε αυτήν.
Οι δεξιότητες (competences) θα πρέπει να κατανοηθούν ως η αποδεδειγμένη
ικανότητα να χρησιμοποιήσει κανείς τη γνώση και τις προσωπικές, κοινωνικές
ή/και μεθοδολογικές ικανότητές του στην εργασία ή στην εκπαίδευση και στην
επαγγελματική και προσωπική του ανέλιξη. Στο πλαίσιο του «European
Qualifications Framework», η έννοια «competence» περιγράφεται με όρους
ευθύνης και αυτονομίας.

182

CR08

CR09

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

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

Εξειδίκευση (qualification) όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ CR03
«Άτομα άνω των 54 ετών», όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροών ΕΚΤ CO07.
«που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ
CR06, του οποίου ο δείκτης CR08 είναι υποσύνολο
Ο δείκτης CR08 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλ. μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα
είτε άνεργοι
Μειονεκτούντα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ και τα οποία εργάζονται (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη EKT/ΠΑΝ.
«Μειονεκτούντες συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ CO12, CO14, CO15, CO16, CO17. Μετά την ψήφιση του OMNIBUS
“μειονεκτούντες συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στους κοινούς δείκτες εκροών ΕΚΤ CO15, CO16, CO17.
«που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ
CR06, του οποίου ο δείκτης CR09 είναι υποσύνολο

Ο δείκτης CR08 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν άνω των 54 ετών (συμμετέχοντες που μετρήθηκαν στο δείκτη CO07) και άνεργοι (CO01) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα
(CO03), αλλά όχι εργαζόμενοι (CO05), και 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου τους από την πράξη
είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι.
Η ηλικία του συμμετέχοντα είναι η ηλικία που έχει κατά την είσοδό του στην πράξη, δηλ. για το
δείκτη CR08 είναι oι συμμετέχοντες που έχουν μετρηθεί στο δείκτη εκροών CO07, δηλ. που ήταν 55
ετών και άνω όταν εισήλθαν στην πράξη του ΕΚΤ.

Ο δείκτης CR09 μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη μετρήθηκαν σε τουλάχιστον
έναν από τους δείκτες εκροών CO12, CO14, CO15, CO16, CO17 ως μειονεκτούντα άτομα και ταυτόχρονα ήταν άνεργοι (CO01) ή οικονομικά μη ενεργά άτομα (CO03), αλλά όχι εργαζόμενοι (CO05),
και 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου τους από την πράξη είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι. Μετά την κατάργηση των δεικτών CO12-CO14 από τον OMNIBUS, άλλαξαν οι ρυθμίσεις μέτρησης του δείκτη στο ΟΠΣ.

Ο δείκτης CR09 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλ. μετρά συμμετέχοντες
που ήταν είτε άνεργοι είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα όταν εισήλθαν στην
πράξη

Κοινοί δείκτες ΠΑΝ άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες (CR01Υ-CR09Υ)
Κωδικός
SFC2014

Δείκτης

Ορισμοί
Άνεργα άτομα που ολοκληρώνουν την παρέμβαση της ΠΑΝ.

CR01Y

Άνεργοι συμμετέχοντες
που ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Ολοκλήρωση της παρέμβασης σημαίνει ότι ο συμμετέχων παρακολουθεί την παρέμβαση σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία μέρα κατά την οποία αυτή
ολοκληρώνεται. Oι συμμετέχοντες που εγκαταλείπουν για οποιοδήποτε λόγο δεν
μετρώνται στο δείκτη.
«Άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO01.

Διευκρινιστικά Σχόλια
Ο δείκτης CR01Y μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν άνεργοι
(CO01) και που κατά την έξοδό τους από την πράξη ολοκλήρωσαν την παρέμβαση/τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονταν για αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.
H έννοια της παρέμβασης (intervention) αναφέρεται στο σύνολο των επιμέρους δράσεων
(activities) στις οποίες συμμετέχει το κάθε άτομο στο πλαίσιο της πράξης (operation). Αυτές
οι δράσεις και η διάρκειά τους μπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές για κάθε συμμετέχοντα
στην ίδια πράξη. (π.χ. μία πράξη μπορεί να έχει διάρκεια 2 χρόνια, αλλά έστω ότι για κάθε συμμετέχοντα προβλέπoνται δράσεις διάρκειας 4 μηνών. Στο παράδειγμα αυτό, ολοκλήρωση της
παρέμβασης για κάθε συμμετέχοντα είναι η ολοκλήρωση του τετραμήνου των δράσεων, ενώ οι
συμμετέχοντες που εγκαταλείψουν την πράξη πριν ολοκληρώσουν το σύνολο των επιμέρους
δράσεων δεν μετρώνται στο δείκτη CR01Y)
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Άνεργα άτομα που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης (είτε την αποδέχονται είτε όχι), κατά τη διάρκεια
συμμετοχής τους στην πράξη ή αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους σε αυτήν.
«Άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO01.
«Προσφορά» (οffer) εννοείται μία υπόσχεση/δέσμευση (promise) που υποβάλλεται
για αποδοχή από τον προσφέροντα (π.χ. έναν εργοδότη ή φορέα κατάρτισης) προς
τον συμμετέχοντα, στο βαθμό που υποδηλώνει με σαφήνεια τη βούληση του προσφέροντα να εισέλθει σε μία συμφωνία υπό συγκεκριμένους όρους με τον συμμετέχοντα, και η οποία γίνεται με τρόπο ώστε η αποδοχή της συνεπάγεται δεσμευτική
τήρηση της συμφωνίας αυτής. Όταν και αν ο συμμετέχων την αποδεχτεί, τότε γίνεται
συμφωνία που δεσμεύει νομικά τα δύο μέρη.
«Eργασία» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO05
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση» (continued education) θεωρείται η ένταξη σε τυπική
εκπαίδευση ή προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση (recognized vocational qualification).

CR02Y

Άνεργοι συμμετέχοντες
που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

«Μαθητεία» (apprenticeship). Τα χαρακτηριστικά μίας μαθητείας (π.χ. διάρκεια,
δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, αμοιβή) προσδιορίζονται στη σύμβαση ή
συμφωνία μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη είτε απευθείας είτε μέσω
του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι μαθητείες είναι κανονικά κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 3), η διάρκειά τους είναι κατά μέσο όρο 3 χρόνια και μία επιτυχημένη ολοκλήρωση οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα/ειδικότητα (occupation) σε εθνικό επίπεδο.
«Πρακτική άσκηση» (traineeship) γενικά θεωρείται μία σύντομη περίοδος εργασιακής πρακτικής (work practice) σε μία επιχείρηση, δημόσιο φορέα ή ΜΚΟ με σκοπό
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πριν τη μόνιμη απασχόληση. Η πρακτική άσκηση γενικά διαρκεί μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες και συνήθως δεν συνιστά
σύμβαση απασχόλησης, καθώς ο κύριος σκοπός της είναι η παροχή εμπειρίας μάθησης/κατάρτισης (a training experience), και όχι ευκαιρία αμειβόμενης εργασίας.
Σύμφωνα με τους ορισμούς της Επιτροπής, υπάρχουν κυρίως 5 τύποι πρακτικής
άσκησης-εν μέρει επικαλυπτόμενοι :
1. Πρακτική άσκηση που αποτελεί εθελοντικό ή υποχρεωτικό κομμάτι του ακαδημαϊκού ή/και επαγγελματικού προγράμματος σπουδών (δηλ. η πρακτική άσκηση ως
μέρος/κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
2. Πρακτική άσκηση που αποτελεί μέρος υποχρεωτικής επαγγελματικής κατάρτισης
(professional training) (π.χ. σε νομική, ιατρική, αρχιτεκτονική, λογιστικά κλπ για την
απόκτηση άδειας επαγγέλματος)
3. Πρακτική άσκηση που αποτελεί κομμάτι των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
4. Πρακτική άσκηση που συμφωνείται μεταξύ του πρακτικά ασκούμενου και του
φορέα υποδοχής (επιχείρηση, ΜΚΟ ή Δημόσια Διοίκηση) χωρίς τη συμμετοχή τρίτου
φορέα, και η οποία συνήθως υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή/και
ως μέρος της αναζήτησης εργασίας (job search), - ‘post-studies’ ή ‘open-market’
traineeship.

Ο δείκτης CR02Y μετρά τους ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη με την ιδιότητα του ανέργου) που λαμβάνουν την προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων και όσων την έλαβαν όσο ακόμα υλοποιείται η πράξη της ΠΑΝ, είτε την αποδεχτούν αποχωρώντας από την πράξη, είτε δεν την αποδεχτούν και συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στην πράξη. Ο δείκτης CR02Y μετράει όλους τους
συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά, σύμφωνα με τον ορισμό του, ανεξάρτητα από το
αν έχουν ολοκληρώσει ή όχι το σύνολο των δράσεων της πράξης της ΠΑΝ. Συμπεριλαμβάνονται δηλ. και οι συμμετέχοντες που εξέρχονται από την πράξη πριν την ολοκλήρωσή της,
επειδή λαμβάνουν μία προσφορά την οποία αποδέχονται και συνεπώς αποχωρούν από την
πράξη.
Συνεπώς ο δείκτης CR02Y μετρά:
α) τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά αμέσως μετά την ημερομηνία εξόδου τους
από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.
β) τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά όσο συμμετέχουν στην πράξη, δεν την
αποδέχονται, και συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στην πράξη και
γ) τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά όσο συμμετέχουν στην πράξη, την αποδέχονται, και αποχωρούν από την πράξη πριν την ολοκλήρωσή της.
Παραδείγματα: 1. Ενας άνεργος συμμετέχει σε πράξη της ΠΑΝ και όσο ακόμα υλοποιείται η
πράξη λαμβάνει μία προσφορά πρακτικής άσκησης (που δεν αποτελεί μέρος της πράξης), την
οποία αρνείται και συνεχίζει τη συμμετοχή του στην πράξη μέχρι το τέλος. Για το άτομο αυτό
συμπληρώνονται οι δείκτες CR01Υ και CR02Υ.
2. Ενας άνεργος συμμετέχει σε πράξη της ΠΑΝ και όσο ακόμα υλοποιείται η πράξη λαμβάνει μία
προσφορά εργασίας (που δεν αποτελεί μέρος της πράξης), την οποία αποδέχεται αμέσως και
αποχωρεί από την πράξη πριν την ολοκλήρωσή της. Για το άτομο αυτό συμπληρώνεται ο δείκτης CR02Υ, ενώ ο δείκτης CR01 παίρνει τιμή 0, αφού ο συμμετέχων αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση της πράξης.
Ως προσφορά κατά την έννοια του δείκτη CR02Y δεν πρέπει να θεωρείται :
Α) η προσφορά εργασίας, πρακτικής άσκησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας, που
είναι τμήμα/μέρος της ίδιας της πράξης στην οποία συμμετέχουν οι άνεργοι.
Β) η παραπομπή του συμμετέχοντα από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη ή φορέα κατάρτισης (δηλ. όταν η υπηρεσία απασχόλησης προτείνει στον άνεργο να
κάνει αίτηση σε εργοδότη ή φορέα κατάρτισης)
Γ) ο συμμετέχων προσκαλείται ή παραπέμπεται σε συνέντευξη για δουλειά
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5. Διακρατική πρακτική άσκηση, που μπορεί να περιλαμβάνει τους τύπους 1, 2 και 4.
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.
Άνεργα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ.
«Άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO01.

CR03Υ

CR04Υ

CR05Υ

Άνεργοι συμμετέχοντες
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση
/κατάρτιση, ή που
αποκτούν εξειδίκευση,
ή που κατέχουν θέση
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες
που
ολοκληρώνουν
την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες
που
λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

«που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ
CR02
«Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους»
«που αποκτούν εξειδίκευση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR03 “Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”
“που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης”
όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR04 “Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”

Ο δείκτης CR03Υ μετρά τους ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη με την ιδιότητα του ανέργου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ, συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.
Ο δείκτης μετρά όλους τους συμμετέχοντες και δεν εξαιρεί όσους έφυγαν από την πράξη πριν
την ολοκλήρωσή της (βασική διαφορά μεταξύ μέτρησης συμμετεχόντων του δείκτη
CR03Y σε σχέση με το δείκτη CR01Y)

«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.
Ο δείκτης CR03Y αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του συμμετέχοντα όταν
εξέρχεται από την πράξη, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όταν
εισέρχεται σε αυτήν, δηλ. μετρά συμμετέχοντες που δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση ούτε ήταν εργαζόμενοι όταν εισήλθαν στην πράξη.
Μακροχρόνια άνεργα άτομα που ολοκληρώνουν την παρέμβαση της ΠΑΝ.
Ολοκλήρωση της παρέμβασης σημαίνει ότι ο συμμετέχων παρακολουθεί την παρέμβαση σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία μέρα κατά την οποία αυτή
ολοκληρώνεται. Oι συμμετέχοντες που εγκαταλείπουν για οποιοδήποτε λόγο δεν
μετρώνται στο δείκτη.
«Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής
ΕΚΤ CO02.
Μακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης (είτε την αποδέχονται είτε όχι), κατά τη
διάρκεια συμμετοχής τους στην πράξη ή αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
σε αυτήν.
«Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής
ΕΚΤ CO02
«προσφορά», «συνεχιζόμενη εκπαίδευση», «μαθητεία», «πρακτική άσκηση» όπως
ορίζονται στο δείκτη CR02Υ «Άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους»

Ο δείκτης CR02Y μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν μακροχρόνια άνεργοι (CO02) και που κατά την έξοδό τους από την πράξη ολοκλήρωσαν την παρέμβαση/τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονταν για αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.
Ο δείκτης CR04Υ είναι υποσύνολο του δείκτη CR01Υ

Ο δείκτης CR05Y μετρά τους μακροχρόνια ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη
με την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου) που λαμβάνουν την προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων και όσων την
έλαβαν όσο ακόμα υλοποιείται η πράξη της ΠΑΝ, είτε την αποδεχτούν αποχωρώντας από την
πράξη, είτε δεν την αποδεχτούν και συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στην πράξη.
Βλ. και διευκρινιστικά σχόλια δείκτη CR02Y
Ο δείκτης CR05Υ είναι υποσύνολο του δείκτη CR02Υ

«Εργασία» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO05
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«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.
Mακροχρόνια άνεργα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ.

CR06Y

Μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες
που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση,
ή
που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν
θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους

«Μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής
ΕΚΤ CO02.
«που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ
CR02
«Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους»
«που αποκτούν εξειδίκευση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR03 “Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”
“που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης”
όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR04 “Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”

Ο δείκτης CR06Υ μετρά τους μακροχρόνια ανέργους συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη
με την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην πράξη
της ΠΑΝ, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή κατέχουν
θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.
Ο δείκτης μετρά όλους τους συμμετέχοντες και δεν εξαιρεί όσους έφυγαν από την πράξη πριν
την ολοκλήρωσή της (βασική διαφορά μεταξύ μέτρησης συμμετεχόντων του δείκτη
CR06Y σε σχέση με το δείκτη CR04Y)
Βλ. και διευκρινιστικά σχόλια δείκτη CR03Y
Ο δείκτης CR06Y είναι υποσύνολο του δείκτη CR03Y

«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.

CR07Υ

Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται
από την ΠΑΝ

Ο δείκτης CR06Y αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του συμμετέχοντα όταν
εξέρχεται από την πράξη, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όταν
εισέρχεται σε αυτήν, δηλ. μετρά συμμετέχοντες που δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση ούτε ήταν εργαζόμενοι όταν εισήλθαν στην πράξη
Οικονομικά μη ενεργά άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
που ολοκληρώνουν την παρέμβαση της ΠΑΝ. Ολοκλήρωση της παρέμβασης σημαίνει
ότι ο συμμετέχων παρακολουθεί την παρέμβαση σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι
την τελευταία μέρα κατά την οποία αυτή ολοκληρώνεται.
«Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO04.

Ο δείκτης CR07Y μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση (CO04) και που κατά την
έξοδό τους από την πράξη ολοκλήρωσαν την παρέμβαση/τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονταν για αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.

Ολοκλήρωση της παρέμβασης σημαίνει ότι ο συμμετέχων παρακολουθεί την παρέμβαση σύμφωνα με το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία μέρα κατά την οποία αυτή
ολοκληρώνεται. Oι συμμετέχοντες που εγκαταλείπουν για οποιοδήποτε λόγο δεν
μετρώνται στο δείκτη.
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CR08Υ

Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας,
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής
τους

Οικονομικά μη ενεργά άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης τα
οποία λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης (είτε την αποδέχονται είτε όχι), κατά τη διάρκεια συμμετοχής
τους στην πράξη ή αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους σε αυτήν.
«Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO04.
«προσφορά», «συνεχιζόμενη εκπαίδευση», «μαθητεία», «πρακτική άσκηση» όπως
ορίζονται στον κοινό δείκτη CR02Υ «Άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Ο δείκτης CR08Y μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ ήταν οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση και που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων και όσων την έλαβαν όσο ακόμα υλοποιείται η πράξη της ΠΑΝ, είτε την αποδεχτούν αποχωρώντας από την πράξη, είτε δεν την αποδεχτούν και συνεχίσουν τη συμμετοχή
τους στην πράξη
Βλ. και διευκρινιστικά σχόλια δείκτη CR02Y

«Εργασία» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO05
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.
Οικονομικά μη ενεργά άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης τα
οποία συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή αποκτούν εξειδίκευση ή κατέχουν
θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ.

CR09Υ

Οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες
που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

«Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης» όπως ορίζονται στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO04
«που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ
CR02
«Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους»
«που αποκτούν εξειδίκευση» όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR03 “Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”
“που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης”
όπως ορίζεται στον κοινό δείκτη ΕΚΤ CR04 “Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους”
«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά
την ημερομηνία εξόδου του συμμετέχοντα από την πράξη έως max. 4 εβδομάδες μετά.

Ο δείκτης CR09Υ μετρά τους οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες (εισέρχονται στην πράξη
με την ιδιότητα του οικονομικά μη ενεργού ατόμου) που μετά τη λήξη συμμετοχής τους στην
πράξη της ΠΑΝ, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή έχουν αποκτήσει εξειδίκευση ή
κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.
Ο δείκτης μετρά όλους τους συμμετέχοντες και δεν εξαιρεί όσους έφυγαν από την πράξη πριν
την ολοκλήρωσή της (βασική διαφορά μεταξύ μέτρησης συμμετεχόντων του δείκτη
CR09Y σε σχέση με το δείκτη CR07Y)
Βλ. και διευκρινιστικά σχόλια δείκτη CR03Y

Ο δείκτης CR09Y αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του συμμετέχοντα όταν
εξέρχεται από την πράξη, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όταν
εισέρχεται σε αυτήν, δηλ. μετρά συμμετέχοντες που δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση ούτε ήταν εργαζόμενοι όταν εισήλθαν στην πράξη

Κοινοί Δείκτες ΠΑΝ Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων σχετικά με τους Συμμετέχοντες (CR10Y-CR12Y)
Κωδικός
SFC2014

Δείκτης

Ορισμοί

Διευκρινιστικά Σχόλια
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CR10Υ

CR11Υ

CR12Υ

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

Συμμετέχοντες που
εργάζονται εντός έξι
μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες
που
αυτοαπασχολούνται
εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής
τους

Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη της ΠΑΝ και τα οποία βρίσκονται σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό
προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
στην πράξη
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση», «μαθητεία», «πρακτική άσκηση» όπως ορίζονται στο
δείκτη CR02Υ «Άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»
«προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν» είναι τα προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση όπως ορίζεται στο δείκτη ΕΚΤ CR03
“Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους”
Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη της ΠΑΝ και τα οποία εργάζονται (απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ.
«που εργάζονται» όπως ορίζεται η εργασία στον κοινό δείκτη εκροής ΕΚΤ CO05.
Άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη της ΠΑΝ και τα οποία αυτοαπασχολούνται
έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη της ΠΑΝ.
Ο δείκτης CR012Y αποτελεί υποσύνολο του δείκτη CR011Y

Ο δείκτης CR10Υ αποτυπώνει την κατάσταση του συμμετέχοντα όπως ισχύει 6 μήνες μετά
την ημερομηνία εξόδου του από την πράξη, όχι νωρίτερα ούτε αργότερα.
Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης είτε άνεργοι.

Ο δείκτης CR11Υ αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου (ότι δηλ.
εργάζονται) όπως ισχύει 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου τους από την πράξη, όχι νωρίτερα ούτε αργότερα. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν
είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης είτε άνεργοι.
Οι συμμετέχοντες του δείκτη CR11Y μετρώνται και στο δείκτη EKT CR06
Ο δείκτης CR12Υ αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου (ότι δηλ.
είναι αυτοαπασχολούμενος) 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου του από την πράξη, όχι
νωρίτερα ούτε αργότερα. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη
ήταν είτε οικονομικά μη ενεργά άτομα εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης είτε άνεργοι.
Οι συμμετέχοντες του δείκτη CR12Y μετρώνται και στο δείκτη EKT CR06
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14. ΛΙΣΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΕΤΠΑ- ΤΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018)
Κωδικός Δείκτη
SO001
SO002
SO003
SO004
SO005
SO006
SO007
SO008
SO009
SO010
SO011
SO012
SO013
SO014
SO015
SO016
SO017
SO018
SO019
SO020
SO021
SO022

Ονομασία Δείκτη
Έκταση που προστατεύεται από διάβρωση
Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Πλήθος Οχημάτων/ Εξοπλισμού
Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων
Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται
Δίκτυο φυσικού αερίου
Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ από ομάδες τοπικής δράσης που ενισχύονται
Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται
Περιοχές ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα
Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται
Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών
Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών
Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής
Νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου
Νέα χωρικά σχέδια σε τοπικό επίπεδο
Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από δημόσιους φορείς
Φορείς που ενισχύονται για την υποστήριξη της δικτύωσης των ερευνητικών φορέων
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

Μονάδα Μέτρησης
τετραγωνικά μέτρα
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
χιλιόμετρα
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
τόνοι/έτος
Αριθμός
Αριθμός
Φυσικά πρόσωπα
Αριθμός
Αριθμός
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SO023
SO024
SO025
SO026
SO027
SO028
SO029
SO030
SO031
SO032
SO033
SO034
SO035

Ευφυή συστήματα μεταφορών
Μεταφορικά μέσα ήπιας κυκλοφορίας
Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων/ μονοπατιών
Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα
Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας
Εξυπηρετούμενοι επιβάτες
Φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται
Συνεργασίες φορέων-επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων
Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται
Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από θερμοκοιτίδες
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής

Αριθμός
Αριθμός
χιλιόμετρα
Αριθμός
Αριθμός
Φυσικά πρόσωπα
Αριθμός
Αριθμός
Φυσικά πρόσωπα
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
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15. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α/Α

1.

2.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Πηγή άντληΘεματικό
Μονάδα
Δείκτης
σης δεδομέστόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά
Μέτρησης
νων
που αφορά
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Δείκτης 1. Μεταβολή της αξίας
Χιλιάδες
3
1.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 27)
της παραγωγής
ευρώ
1.5 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (άρθρο 30)
1.6 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς
(άρθρο 31)
ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
1.7 Υγεία και ασφάλεια (άρθρο 32)
αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων
1.8 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρστόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας και των
θρο 33)
συνθηκών εργασίας
1.10 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα
και περιβαλλοντικά συμβάντα (άρθρο 35)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιΤεχνικό δελτίο
λότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθπράξης
μισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτή(αρμόδιος
των (άρθρο 40.1.h)
Δείκτης 2. Μεταβολή του όφορέας για τη
Τόνοι
1.17 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση
γκου της παραγωγής
συλλογή η ΔΑ)
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

3

3.

Δείκτης 3. Μεταβολή των
καθαρών κερδών

Χιλιάδες
ευρώ

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

4
6

1.1 Καινοτομία (άρθρο 26)
1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (άρθρο 28)
1.16 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής (άρθρα 41.1.a,b,c και 41.2)
1.9 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο
34)

ΕΣ5. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής
απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης

ΕΣ3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων
ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
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Α/Α

Δείκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Πηγή άντλησης δεδομένων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά
3
1.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 27)
1.5 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (άρθρο 30)
1.6 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς
(άρθρο 31)
1.7 Υγεία και ασφάλεια (άρθρο 32)
1.8 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 33)
1.10 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα
και περιβαλλοντικά συμβάντα (άρθρο 35)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.h)
1.17 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά
αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων
στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας

ΕΣ5. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής
απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης

3

4

4.

Δείκτης 4. Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα
α) τόνοι
β) ποσοστό
(αλιεύματα που εκφορτώνονται και δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο)

Τόνοι
&
Ποσοστό

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

6

1.1 Καινοτομία (άρθρο 26)
1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (άρθρο 28)
1.16 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής (άρθρα 41.1 και 41.2)
1.12 Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων
διατήρησης και περιφερειακή συνεργασία (άρθρο 37)
1.13 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των
ειδών (άρθρο 38)
1.14 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων (άρθρο 39)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.a)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43)

ΕΣ1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και
μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
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Α/Α

5.

Δείκτης

Δείκτης 5. Μεταβολή στην
απόδοση καυσίμου κατά την
αλίευση ιχθύων

Μονάδα
Μέτρησης

Λίτρα καυσίμου / τόνους εκφορτωθέντων
αλιευμάτων

Πηγή άντλησης δεδομένων

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά
1.12 Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων
διατήρησης και περιφερειακή συνεργασία (άρθρο 37)
1.13 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των
ειδών (άρθρο 38)
1.14 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων (άρθρο 39)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθ6
μισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.a)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.b-g,i)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44.6)

6

3

1.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 27)
1.5 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (άρθρο 30)
1.6 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς
(άρθρο 31)
1.7 Υγεία και ασφάλεια (άρθρο 32)
1.8 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 33)
1.10 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα
και περιβαλλοντικά συμβάντα (άρθρο 35)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.h)
1.17 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλω-

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

ΕΣ1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και
μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων
στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας
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Α/Α

6.

7.

8.

9.

10.

Δείκτης
Δείκτης 6. Μεταβολή του %
των στόλων στους οποίους
παρατηρείται έλλειψη
ισορροπίας (σύμφωνα με
εκτιμήσεις των αρχικών τιμών
στο ΕΠ)
Δείκτης 7. Απασχόληση που
δημιουργείται στον τομέα της
αλιείας ή σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες
Δείκτης 8. Απασχόληση που
διατηρείται στον τομέα της
αλιείας ή σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες

Δείκτης 9. Μεταβολή στα
εργατικά ατυχήματα και τους
τραυματισμούς
α) Μεταβολή του αριθμού των
εργατικών ατυχημάτων και
τραυματισμών
β) Μεταβολή του % των
εργατικών ατυχημάτων και
τραυματισμών σε σχέση με το
σύνολο των αλιέων

Δείκτης 10. Μεταβολή της
κάλυψης των
προστατευόμενων θαλάσσιων
περιοχών (ΠΘΠ) που
υπάγονται στην προτεραιότητα
αριθ. 1 της Ένωσης:
α) Μεταβολή της κάλυψης
περιοχών Natura 2000 που

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσοστό

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

Αριθμός
&
Ποσοστό

Τμήμα Αλιείας
της Διεύθυνσης Γενικής
Αστυνόμευσης
και Κανονισμού Λιμένων
του Υπουργείου
Οικ.Υποδ.Ναυτ.
Τουρ.

Km²
&
Km²

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά
ρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

Πηγή άντλησης δεδομένων

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

6

3

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

1.9 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο
34)

ΕΣ3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 27)
1.5 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (άρθρο 30)
1.6 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς
(άρθρο 31)
1.7 Υγεία και ασφάλεια (άρθρο 32)
1.8 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 33)
1.10 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα
και περιβαλλοντικά συμβάντα (άρθρο 35)
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.h)
1.17 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42)
1.18 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
(άρθρο 43.1+3)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων
στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας

8

1.4 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου (άρθρο 29)

6

1.15 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 40.1.b-g,i)
1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44.6)

ΕΣ6. Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης

ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
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Α/Α

Δείκτης

Μονάδα
Μέτρησης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά

Πηγή άντλησης δεδομένων

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

προσδιορίζονται σύμφωνα με
τις οδηγίες για τα πτηνά και τα
ενδιαιτήματα
β) Μεταβολή της κάλυψης
άλλων μέτρων προστασίας του
χώρου δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος 4 της οδηγίας
2008/56/ΕΚ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Δείκτης 1. Μεταβολή του ό2.1 Καινοτομία (άρθρο 47)
11.
γκου προϊόντων υδατοκαλλιέρΤόνοι
3
2.3 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμγειας
βουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 49)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.a-d, f-h)
2.6 Ενθάρρυνση καινούριων καλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες (άρθρο 52)

12.

13.

Δείκτης 2. Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Δείκτης 3. Μεταβολή των
καθαρών κερδών

Χιλιάδες
ευρώ

Χιλιάδες
ευρώ

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

6
3

3

2.8 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
(άρθρο 54)
2.9 Μέτρα για τη δημόσια υγεία (άρθρο 55)
2.10 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 56)
2.11 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 57)

ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης
ΕΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της
βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, ιδίως
των ΜΜΕ
ΕΣ4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.1 Καινοτομία (άρθρο 47)
2.3 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 49)

ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.a-d, f-h)
2.6 Ενθάρρυνση καινούριων καλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες (άρθρο 52)

ΕΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της
βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, ιδίως
των ΜΜΕ
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Α/Α

14.

Δείκτης
Δείκτης 4. Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

Μονάδα
Μέτρησης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά

Πηγή άντλησης δεδομένων

Τόνοι
4
6

15.

16.

17.

Δείκτης 5. Μεταβολή του όγκου των προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης

6

Τόνοι

3
Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

Δείκτης 6. Μεταβολή του όγκου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας

Τόνοι

Δείκτης 7. Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Αριθμός
μονάδων

4
6

Δείκτης 8. Απασχόληση που
Ισοδύναμο
δημιουργείται
πλήρους
απασχόληΔείκτης 9. Απασχόληση που
19.
σης
διατηρείται
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3
Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ
Δείκτης 1. Αριθμός σοβαρών
Τμήμα Αλιείας
παραβάσεων που εντοπίστητης Διεύθυνκαν (τα αναγκαία στοιχεία θα
σης Γενικής
20.
Αριθμός
είναι διαθέσιμα στην Επιτροπή
Αστυνόμευσης
μέσω ενός δικτυακού τόπου
και Κανονιπου κάθε κράτος μέλος θα
σμού Λιμένων
18.

8

6

2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.k)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.e,I,j)
2.5 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
(άρθρο 51)
2.7 Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 53)
2.8 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
(άρθρο 54)
2.9 Μέτρα για τη δημόσια υγεία (άρθρο 55)
2.10 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 56)
2.11 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 57)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.k)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο
48.1.e,I,j)
2.5 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
(άρθρο 51)
2.7 Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 53)
2.4 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
(άρθρο 50)

3.1 Έλεγχος και Επιβολή (άρθρο 76)

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

ΕΣ3. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους
υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

ΕΣ3. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους
υδατοκαλλιέργειας

ΕΣ5. Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης

ΕΣ2. Στήριξη στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του
διοικητικού φόρτου

196

Α/Α

Δείκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Πηγή άντλησης δεδομένων
του Υπουργείου
Οικ.Υποδ.Ναυτ.
Τουρ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά

πρέπει να έχει δημιουργήσει
από την 1/1/2012, σύμφωνα
με τα άρθρα 93 και 116 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων
της κοινής αλιευτικής πολιτικής)
Δείκτης 2. Εκφορτώσεις που
21.
έχουν υποβληθεί σε φυσικό
Ποσοστό
έλεγχο
Δείκτης 3. Αύξηση του ποσοστού τήρησης αιτημάτων υποβολής δεδομένων (100% πλην
των παραλείψεων επιβολής
Γενική Διεύπλήρων δεδομένων που απαιθυνση Βιώσι22.
τούνται στο πλαίσιο μιας ενόΠοσοστό
6
μης Αλιείας
τητας στο πλαίσιο ειδικού αιΥΠΑΠΕ
τήματος υποβολής δεδομένων
σε σχέση με τον συνολικό αριθμό αιτημάτων υποβολής δεδομένων σε %)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Ισοδύναμο
Δείκτης 1. Απασχόληση που
πλήρους
23.
δημιουργείται
απασχόληΤεχνικό δελτίο
σης
πράξης
Ισοδύναμο
(αρμόδιος
8
Δείκτης 2. Απασχόληση που
πλήρους
24.
φορέας για τη
διατηρείται
απασχόλησυλλογή η ΔΑ)
σης
Δείκτης 3. Επιχειρήσεις που
25.
Αριθμός
δημιουργούνται
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
Προώθηση της εμπορίας και μεταποίησης
Δείκτης 1. Μεταβολή της παΤεχνικό δελτίο
ραγωγής ΕΕ με διάκριση μεταξύ
πράξης
26.
3
ΟΠ και μη ΟΠ
(αρμόδιος
α) Μεταβολή της αξίας των
Χιλιάδες
φορέας για τη

3.2 Συλλογή Δεδομένων (άρθρο 77)

4.1 Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 62α)
4.2 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 63)
4.3 Δραστηριότητες συνεργασίας (άρθρο 64)

5.1 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας (άρθρο 66)
5.2 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (άρθρο 67)
5.3 Μέτρα εμπορίας (άρθρο 68)

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

ΕΣ1. Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και
βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης δεδομένων

ΕΣ1 Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής
ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης
της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

ΕΣ1.Βελτίωση της οργάνωσης αγοράς για τα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ2.

Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μετα-
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Α/Α

Δείκτης
πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ
β) Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ
γ) Μεταβολή της αξίας των
πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ
δ) Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ

Μονάδα
Μέτρησης
ευρώ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά

Πηγή άντλησης δεδομένων
συλλογή η ΔΑ)

5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
(άρθρο 69)

Τόνοι

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά
ποίησης και της εμπορίας.

Χιλιάδες
ευρώ

Τόνοι
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6
Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Δείκτης 1. Αύξηση στο κοινό
περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση
27.
του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ
(CISE)
Ποσοστό

28.

Δείκτης 2. Μεταβολή της κάλυψης των προστατευόμενων
θαλάσσιων περιοχών (ΠΘΠ)
που υπάγονται στην προτεραιότητα αριθ. 6 της Ένωσης:
α) μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
β) μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του
χώρου δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος

Τεχνικό δελτίο
πράξης
(αρμόδιος
φορέας για τη
συλλογή η ΔΑ)

6

6.1 Μέτρα για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (άρθρο
79)

Km2

Km2

Πηγή άντληΘεματικό
σης δεδομέστόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
νων
που αφορά
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6
Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Δείκτης 1. Αύξηση στο κοινό
Τεχνικό δελτίο
περιβάλλον ανταλλαγής πληπράξης
ροφοριών για την επιτήρηση
6.1 Μέτρα για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (άρθρο
29.
(αρμόδιος
6
του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ
79)
φορέας για τη
(CISE)
Ποσοστό
συλλογή η ΔΑ)
Α/Α

Δείκτης

ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής

Μονάδα
Μέτρησης

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής
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Α/Α

30.

Δείκτης
Δείκτης 2. Μεταβολή της κάλυψης των προστατευόμενων
θαλάσσιων περιοχών (ΠΘΠ)
που υπάγονται στην προτεραιότητα αριθ. 6 της Ένωσης:
α) μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
β) μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας του
χώρου δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος

Μονάδα
Μέτρησης

Πηγή άντλησης δεδομένων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Θεματικό
στόχο ΣΕΣ
Μέτρο Ε.Π.ΑΛ.Θ. που αφορά
που αφορά

Ειδικό στόχο ΕΠΑΛΘ που αφορά

Km2

Km2
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16. ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
SFC2014
Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΥΣΣΑΑ
Κ201,Κ222,
Ενταγμένα έργα
Αριθμός
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
Τ3373,
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Τ3374)
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

Κ202,Κ323,Κ
324,Κ325,
Κ326,Κ327

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

Αριθμός

Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι σχετικές νομικές
δεσμεύσεις και στις δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνεται μια
σύμβαση που αφορά την υλοποίηση τουλάχιστον ενός τεχνικού έργου. Στο ΟΠΣ συνδέεται με το ελεγμένο Τεχνικό
Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) και την υπογραφείσα σύμβαση που
ο ΤΔ αποστέλει ηλεκτρονικά σ τη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ήμερων
από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κ201): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 4c. Ο δείκτης Κ201 συνδέεται με το δείκτη CO32
ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κ201): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό
του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 3a, 3d. Ο δείκτης Κ201 συνδέεται με
το δείκτη CO05 (3a: στόχος 30) και το δείκτη CO02 (3d: στόχος 81)
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κ222): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6b. Ο δείκτης Κ222 συνδέεται με το δείκτη
CO18
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ201): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 3a, 3d. Ο δείκτης Κ201 συνδέεται με το
δείκτη CO02
ΠΕΠ Αττικής (Τ3373): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 2c (Άξονας 2). Ο δείκτης T3373 συνδέεται με το δείκτη
T3225
ΠΕΠ Αττικής (Τ3374): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7c. Ο δείκτης T3374 συνδέεται με το δείκτη CO15
ΠΕΠ Αττικής (Τ3373): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7a (Άξονας 7). Ο δείκτης T3373 συνδέεται με το δείκτη
Τ3275
ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κ202): : Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 6e (Άξονας 3). Ο δείκτης Κ202 συνδέεται με το δείκτη CO32 (4c: στόχος 5), το δείκτη CO20 (5a: στόχος 3), το δείκτη CO17 (6a: στόχος 5), το δείκτη C018(6b: στόχος 3), το δείκτη CO09 (6c: στόχος 6) και το δείκτη CO38 (6e:
στόχος 3)
ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κ202): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 7a, 7b (Άξονας 4). Ο δείκτης Κ202 συνδέεται με το
δείκτη CO12a (7a: στόχος 1), το δείκτη T1417 (7a: στόχος 1) και το δείκτη CO13a (7b: στόχος
2)
ΠΕΠ Κρήτης (Κ323): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 4c. Ο δείκτης Κ323 συνδέεται με το δείκτη CO32
ΠΕΠ Κρήτης (Κ324): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6b. Ο δείκτης Κ324 συνδέεται με το δείκτη CO18
ΠΕΠ Κρήτης (Κ325): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c. Ο δείκτης Κ325 συνδέεται με το δείκτη CO09
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014

Κ221,Κ206,
K320, K321,
K322

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μεγάλα έργα που έχουν
εγκριθεί

Αριθμός

Απορρόφηση προϋπολογισμού πράξης

%

Στρατηγικές CLLD που
έχουν επιλεγεί

Αριθμός

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αναφέρεται σε έργα με συνολικό επιλέξιμο κόστος που
υπερβαίνει τα 50 εκ. € και για τα έργα των μεταφορών τα
75 εκ. € τα οποία έχουν εκτιμηθεί θετικά κατά την αξιολόγηση ποιότητας ή έχει γίνει για αυτά η απαιτούμενη από τον
Κανονισμό 1303/13 κοινοποίηση στην ΕΕ/ ή έχει εκδοθεί η
σχετική από τον Κανονισμό 1303/13 απόφαση έγκρισης
από την ΕΕ Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα μεγάλα
έργα που υλοποιούνται σε στάδια.
Ο δείκτης εκφράζεται από το λόγο στον οποίο ο αριθμητής
αφορά τις πιστοποιημένες δαπάνες της πράξης και ο παρανομαστής τον προϋπολογισμό της Πράξης που αναφέρεται
στην απόφαση ένταξης
Αφορά τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) οι οποίες έχουν επιλεγεί το
αργότερο έως τις 31/12/2017 (άρθρο 33 παρ.4). Κάθε
στρατηγική θα συνδέεται με ένα σχέδιο δράσης που θα καταχωρείται στο ΟΠΣ.
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι σχετικές νομικές
δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν
υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΠ Κρήτης (Κ326): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7b. Ο δείκτης Κ326 συνδέεται με το δείκτη CO14
ΠΕΠ Κρήτης (Κ327): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 10a. Ο δείκτης Κ327 συνδέεται με το δείκτη CO35
ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κ202 ): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό
του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 6c. Ο δείκτης Κ202 συνδέεται με το
δείκτη CO09 (6c: στόχος 8) ). Εκ παραδρομής στην SFC αναφέρεται τροφοδότηση του δείκτη
Κ202 και από την επενδυτική προτεραιότητα 7a και η σύνδεσή του με το δείκτη CO13a. Στο
«Πρόσθετο έγγραφο πληροφόρησης για το πλαίσιο των επιδόσεων είναι αποτυπωμένη η ορθή
πληροφορία για το ΒΣΥ Κ202
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κ221): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 5a. Ο δείκτης Κ221 συνδέεται με το δείκτη
CO20
ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 1b. Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη CO26
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 4c και 4f (Άξονας 4). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη CO34
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 6b, 6c (Άξονας 2). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με
το δείκτη CO18 (6b: στόχος 3) και το δείκτη T3404 (6c: στόχος 3)
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 7b, 6c (Άξονας 5). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
το δείκτη T3405 (7b: στόχος 1) και το δείκτη T3404 (6c: στόχος 1)
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 5b (Άξονας 5). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται
με το δείκτη CO20
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c (Άξονας 6). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται
με το δείκτη CO09
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7b (Άξονας 7). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται
με το δείκτη CO14
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κ206): Τα έργα που προσμετρώνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 10a (Άξονας 7). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με
το δείκτη CO35
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 1b,2b,3a,3b,3d. Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το
δείκτη CO02
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κ206a): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 10a. Ο δείκτης Κ206a συνδέεται με το δείκτη
CO35. Στο δείκτη CO35 υπάρχει τιμή οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο
ΒΣΥ.
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κ206b): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 9c. Ο δείκτης Κ206b συνδέεται με το δείκτη
CO02. Στο δείκτη CO02 υπάρχει τιμή οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο
ΒΣΥ.
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κ206c): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 9a. Ο δείκτης Κ206c συνδέεται με το δείκτη CO36.
Στο δείκτη CO02 υπάρχει τιμή οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο ΒΣΥ.
ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 7c (Άξονας 2, ΕΤΠΑ: περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες).
Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη CO11a
ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 7 i (Άξονας 3, ΤΣ). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη
CO13a
ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 4e (Άξονας 8, ΕΤΠΑ: λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες ). Ο
δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη CO15
ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ206): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 4v (Άξονας 9, ΤΣ). Ο δείκτης Κ206 συνδέεται με το δείκτη
CO15
ΠΕΠ Κρήτης (Κ320): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσο-

202

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

Σύσταση συνεργατικών
σχημάτων (clusters)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών, επιχειρήσεων και ερευνητικών ή/και
εκπαιδευτικών οργανισμών.
Χρηματοδότηση που έχει
%
Ο δείκτης εκφράζεται από λόγο στον οποίο ο αριθμητής
διατεθεί στους τελικούς
αφορά τη χρηματοδότηση που έχει διατεθεί σε τελικούς
δικαιούχους στο πλαίσιο
δικαιούχους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων έως τις
των χρηματοδοτικών
31/12/2018 και ο παρανομαστής από το σύνολο της σχετιεργαλείων
κής χρηματοδότησης που αναμένεται να διατεθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων έως τις 31/12/2023. Τελικός δικαιούχος σύμφωνα με το Ν.4314/2014 για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής θεωρείται ο φορέας που εφαρμόζει το
μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή το ταμείο χαρτοφυλακίου.
Σύσταση Ταμείων στο
Αριθμός
Αναφέρεται στον αριθμό των Ταμείων που έχουν συσταθεί
πλαίσιο των χρηματοδογια την υλοποίηση πράξεων μέσω των χρηματοδοτικών
τικών εργαλείων
εργαλείων. Από την ΚΥΑ ή ΥΑ ( για την περίοδο 2014-20)
σύστασης των ταμείων χαρτοφυλακίου ή άλλες εθνικές
λύσεις (ΕΤΕΑΝ, εξοικονομώ) η οποία καταχωρείται στο ΟΠΣ
μπορούμε να έχουμε μια μοναδιαία αναφορά στο ΟΠΣ η
οποία να αθροίζεται
Β. ΛΟΙΠΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κ230
Αποφάσεις υπαγωγής
Αριθμός
Αναφέρεται στην ημερομηνία λήψης απόφασης έννομου
δικαιώματος ανάληψης της ενίσχυσης (date of grading of the
aid) για το έργο και προσμετρείται μοναδιαία για κάθε έργο.
Αφορά επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Η ημερομηνία έκδοσης απόφασης υπαγωγής
είναι η ημερομηνία έγκρισης για αυτά τα έργα και θα προβλεφθεί η συμπληρωσή της στο νέο ΤΔΠ, όπως γινόταν και
κατά την περίοδο2007-13. Η ημερομηνία ένταξης είναι μεταγενέστερη και γίνεται προσπάθεια στη νέα περίοδο οι δυο
αυτές ημερομηνίες να ταυτίζονται.
Τα έργα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 3a και
3d.
Κ393
Αριθμός υπογεγραμμέΑριθμός
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
νται στην επενδυτική προτεραιότητα 2c. Ο δείκτης Κ320 συνδέεται με το δείκτη CO26
ΠΕΠ Κρήτης (Κ321): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 1b. Ο δείκτης Κ321 συνδέεται με το δείκτη T3001
ΠΕΠ Κρήτης (Κ322): Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 4c. Ο δείκτης Κ322 συνδέεται με το δείκτη CO31
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τα ΕΠ

ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κ230): Ο δείκτης Κ230 συνδέεται με το δείκτη CO02

ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ393): Ο δείκτης Κ393 συνδέεται με το δείκτη T4410. Στο δείκτη T4410 υπάρχει
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νων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα

Κ395

Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα
επεξεργασίας λυμάτων

Αριθμός

Κ394

Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα
στρατηγικών σχεδίων,
σχεδίων δράσης, συστημάτων, εργαλείων, κλπ

Αριθμός

Κ252

Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα

Αριθμός

K2011

Ενταγμένα έργα
(clusters)

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποτελλεί ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 5i και 5ii
(Άξονας 11, ΤΣ).
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποτελλεί ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6 ii (Άξονας
14, ΤΣ).
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6i (Άξονας 14,
ΤΣ).
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 5a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
τιμή οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο ΒΣΥ.

ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ395): Ο δείκτης Κ395 συνδέεται με το δείκτη CO19. Στο δείκτη CO19 υπάρχει
τιμή οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο ΒΣΥ.

ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ394): Ο δείκτης Κ394 συνδέεται με το δείκτη CO17. Στο δείκτη CO17υπάρχει τιμή
οροσήμου για το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο ΒΣΥ.

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ252 συνδέεται με το δείκτη CO20

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης K2011 συνδέεται με το δείκτη CO02
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Κ201a

Ενταγμένα έργα (για
CO02)

Αριθμός

Κ201b

Ενταγμένα έργα (για
CO03)

Αριθμός

Κ201c

Ενταγμένα έργα (για τον
CO08)

Αριθμός

Κ201e

Ενταγμένα έργα (για τον
CO29)

Αριθμός

K201f

Ενταγμένα έργα (για τον
Τ4204)

Αριθμός

Κ2017

Ενταγμένα έργα ανακατασκευής ή βελτίωσης
οδών

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
στην επενδυτική προτεραιότητα 1b
Αφορά τα έργα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τα οποία
έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης και η απόφαση αυτή έχει
καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο
Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 1b,2b, 3a,3c,3d,4a,6f
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση χρηματοδότησης πλην επιχορήγησης για τα οποία έχει
εκδοθεί απόφαση ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης
(ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό
του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες
1b,2b, 3a, 3c,3d,4a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στις επενδυτικές προτεραιότητες 2b,3a,3c,3d,4a
Αφορά τα έργα υφιστάμενων επιχειρήσεων που ενισχύονται
για τη δημιουργία νέων προϊόντων και για τα οποία έχει
εκδοθεί απόφαση ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης
(ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό
του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 3a
Αφορά τα κοινά έργα έρευνας και τεχνολογίας (με φορείς
άλλων χωρών) για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 1b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προ-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K201a συνδέεται με το δείκτη CO02. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K201b συνδέεται με το δείκτη CO03. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K201c συνδέεται με το δείκτη CO08. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση
ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K201e συνδέεται με το δείκτη CO29. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K201f συνδέεται με το δείκτη T4204. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2017 συνδέεται με το δείκτη CO14
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Κ2016

Ενταγμένα έργα αναπλάσεων σε αστικές
περιοχές

Αριθμός

Κ2014

Ενταγμένα έργα αποκατάστασης χώρων

Αριθμός

Κ201σ

Ενταγμένα έργα διαχείρισης οικοσυστημάτων

Αριθμός

Κ201ζ

Ενταγμένα έργα διαχείρισης περίπτωσης φυσικών καταστροφών

Αριθμός

Κ201ε

Ενταγμένα έργα διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Αριθμός

Κ201η

Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Αριθμός

Κ256

Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
σμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 7b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6e
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 5b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6d
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 5b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6 b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2016 συνδέεται με το δείκτη CO38

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2014 συνδέεται με το δείκτη T2215

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201σ συνδέεται με το δείκτη CO23

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201ζ συνδέεται με το δείκτη T2628 ενώ στο Εγκεκριμένο ΠΕΠ
στο Πίνακα 6 σελ.165 συνδέεται εκ παραδρομής με τον Τ2705

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201ε συνδέεται με το δείκτη CO18

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201η συνδέεται με το δείκτη T2706

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ256 συνδέεται με το δείκτη CO35
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κ244

Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες)

Αριθμός

Κ253

Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης
δημοσίων κτηρίων/υπηρεσιών

Αριθμός

Κ2012

Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης
δημοσίων κτηρίων

Αριθμός

Κ201ι

Ενταγμένα έργα ενίσχυσης περίπτωση καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων

Αριθμός

Κ240,Κ250

Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 10a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 10a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 4c
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 4c
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 3a
K240: Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση
ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι
συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που
προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 2b,3b, 3c
K250: Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση
ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι
συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που
προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 3a,3c,3d

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΠ Ηπείρου: Ο δείκτης Κ244 συνδέεται με το δείκτη CO35

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ253 συνδέεται με το δείκτη T1811

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2012 συνδέεται με το δείκτη CO32

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201ι συνδέεται με το δείκτη CO05

ΠΕΠ Ηπείρου: Ο δείκτης Κ240 συνδέεται με το δείκτη CO02

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ250 συνδέεται με το δείκτη CO02
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014
Κ254

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ενταγμένα έργα μεταφορών

Αριθμός

Κ2018

Ενταγμένα έργα νέων
οδών

Αριθμός

Κ243

Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή
αναβάθμιση)

Αριθμός

Κ201θ

Ενταγμένα έργα ενισχύσεων ΜΜΕ

Αριθμός

Κ2013

Ενταγμένα έργα ποδηλατοδρόμων /μονοπατιών

Αριθμός

Κ242, Κ2015

Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Φυσικά πρόσωπα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στις επενδυτικές προτεραιότητες 7a και 7b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 7b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 7a και 7b
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 3a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 4e
Κ242: Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση
ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι
συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που
προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c
Κ2015: Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση
ένταξης και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ254 συνδέεται με το δείκτη CO14

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2018 συνδέεται με το δείκτη CO13

ΠΕΠ Ηπείρου: Ο δείκτης Κ243 συνδέεται με το δείκτη CO14

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201θ συνδέεται με το δείκτη CO02

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2013 συνδέεται με το δείκτη T2213

ΠΕΠ Ηπείρου: Ο δείκτης Κ242 συνδέεται με το δείκτη CO09

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2015 συνδέεται με το δείκτη CO09

208

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κ2020

Ενταγμένα έργα σ τη
δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση

Αριθμός

Κ2019

Ενταγμένα έργα στον
τομέα της υγείας

Αριθμός

Κ251

Ενταγμένα έργα σχεδίων
ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης

Αριθμός

Κ255

Ενταγμένα έργα υγείας

Αριθμός

Κ201κ

Ενταγμένα έργα ψηφιακών εφαρμογών

Αριθμός

Κ381

Ποσοστό Συμβασιοποίησης (για τον CO10)

%

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που
προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 10a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 9a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6e
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 9a
Αφορά τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης
και η απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Τα έργα αυτά είναι συνδεδεμένα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 2c
Ο δείκτης εκφράζεται από λόγο στον οποίο ο αριθμητής
αφορά τις συμβάσεις των επιπρόσθετων νοικοκυριών για
σύνδεση με ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητα τουλάχιστον 30
Mbps, έως τις 31/12/2018 και ο παρανομαστής από το σύνολο των συμβάσεων που αναμένεται να έχουν υπογραφεί
έως τις 31/12/23 και συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη. Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2020 συνδέεται με το δείκτη T2261

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Ο δείκτης 2019 συνδέεται με το δείκτη CO36

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ251 συνδέεται με το δείκτη CO37

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Ο δείκτης Κ255 συνδέεται με το δείκτη CO36

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ201κ συνδέεται με το δείκτη T2701

ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K381 συνδέεται με το δείκτη CO10. Αποτυπώνεται στον Άξονα 3 ξεχωριστά
για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 03Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κ381a

Ποσοστό Συμβασιοποίησης (για τον CO31)

%

Κ381b

Ποσοστό Συμβασιοποίησης (για τον Τ4246)

%

K223

Στρατηγικές για την
αστική ανάπτυξη για τις
οποίες έχει ενταχθεί
τουλάχιστον ένα έργο

Αριθμός

Κ241

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων

Αριθμός

Κ206ε

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υπηρεσιών πρόνοιας

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 2a
Ο δείκτης εκφράζεται από λόγο στον οποίο ο αριθμητής
αφορά τις δανειακές συμβάσεις των νοικοκυριών που αναβαθμίζονται ενεργειακά έως τις 31/12/2018 και ο παρανομαστής από το σύνολο των συμβάσεων που αναμένεται να
έχουν υπογραφεί έως τις 31/12/23. Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην
επενδυτική προτεραιότητα 4c
Ο δείκτης εκφράζεται από λόγο στον οποίο ο αριθμητής
αφορά τις νομικές δεσμεύσεις (ΝΟ.ΔΕ.) των πράξεων που θα
έχουν υπογραφεί έως τις 31/12/2018 και ο παρανομαστής
από το σύνολο των ΝΟ.ΔΕ. των πράξεων (έργο του κτηματολογίου στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ) που αναμένεται να έχουν
υπογραφεί έως τις 31/12/23. Τα έργα που προσμετρούνται
για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 2b.
Αφορά τις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης οι οποίες έχουν
επιλεγεί. Ο επιχειρησιακός στόχος για το 2018 είναι να έχουν
ενεργοποιηθεί οι φορείς που θα αναλάβουν τις διαδικασίες
υλοποίησης, να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι σχεδιασμοί
τους και να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη τουλάχιστον ενός
έργου, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους. Τα έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη εντάσσονται
στην επενδυτική προτεραιότητα 6e
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 6b
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K381a συνδέεται με το δείκτη CO31. Αποτυπώνεται στον Άξονα 3 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 03Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΕΠΑΝΕΚ: Ο δείκτης K381b συνδέεται με το δείκτη T4246. Αποτυπώνεται στον Άξονα 1 ξεχωριστά για τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών ( περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, λιγότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε μετάβαση) και στον Άξονα 01Σ για τις περισσότερο
ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε μετάβαση

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας: Ο δείκτης Κ223 συνδέεται με το δείκτη CO37

ΠΕΠ Ηπείρου: Ο δείκτης Κ241 συνδέεται με το δείκτη CO19

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ206ε συνδέεται με το δείκτη T2710
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κ206δ

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης

Αριθμός

Κ206γ

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικών έργων

Αριθμός

Κ390

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων

Αριθμός

Κ392

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων
ασφάλειας ναυσιπλοΐας
και της φύλαξης/ περιβαλλοντικής διαχείρισης
λιμενικής ζώνης

Αριθμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 9a
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 10a
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7b
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποτελλεί ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 7i και 7iii
(Άξονας 1, ΤΣ).
Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 7i (Άξονας 6,
ΤΣ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ206δ συνδέεται με το δείκτη CO35

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Ο δείκτης Κ206γ συνδέεται με το δείκτη CO14

ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ390): Ο δείκτης Κ390 συνδέεται με το δείκτη T4401.

ΥΜΠΕΡΑΑ (Κ392): Ο δείκτης Κ392 συνδέεται με το δείκτη T4404.

211

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
SFC2014
Κ302

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Υπογεγραμμένες Συμβάσεις

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
F100, Τ1390,
Ποσό πιστοποιημένων
Τ3371
δαπανών 2018

F100, Τ1390,
Τ3371

Ποσό πιστοποιημένων
δαπανών 2023

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αριθμός

Αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, έχουν αναληφθεί για αυτά οι νομικές δεσμεύσεις και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Στο ΟΠΣ συνδέονται με τα
σχετικά ελεγμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τις
υπογραφείσες συμβάσεις που ο ΤΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά
στη ΔΑ/ΕΦ εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους. Τα
έργα που προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη
εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 1b,3a,3d

ΠΕΠ Πελοποννήσου: Ο δείκτης Κ302 φαίνεται να συνδέεται με το δείκτη CO02. Εντούτοις, ο
δείκτης CO02 έχει τιμή οροσήμου το 2018. Δηλαδή στο δείκτη CO02 υπάρχει τιμή οροσήμου για
το 2018, αλλά υπάρχει και συνδεδεμένο ΒΣΥ. Ο στόχος του 2023 (195) δεν προκύπτει αν αθροιστούν από 1b (30), 3a (140),3d (55). Επίσης, η τιμή του ΒΣΥ είναι 200.

Ευρώ

Αναφέρεται σε ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική
συμμετοχή και κοινοτική συνδρομή= Δημόσια Δαπάνη) ανά
άξονα προτεραιότητας/ ταμείο/ κατηγορία περιφέρειας που σχετίζονται με τα αιτήματα πληρωμών της περιόδου
01/01/2014-31/12/2018. Το ελάχιστο ποσό πιστοποιημένων δαπανών που αποτελεί το στόχο για το 2018 στο σύνολο του ΕΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των
πιστοποιημένων δαπανών που αντιστοιχεί στο Ν+3 των
ετών 2014+2015, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι Άξονες
της Τεχνικής Βοήθειας
Αναφέρεται στο ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (εθνική συμμετοχή και κοινοτική συνδρομή= Δημόσια Δαπάνη)
ανά άξονα προτεραιότητας / ταμείο/ κατηγορία περιφέρειας που σχετίζονται με τα αιτήματα πληρωμών της
περιόδου 2014-20. Το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών
2023 του ΕΠ σχετίζεται με το ποσό των δεσμεύσεων ανά
άξονα προτεραιότητας /ταμείο / περιφέρεια που καταγράφεται στο χρηματοδοτικό Πίνακα 18α και έχει καταχωρηθεί
στην SFC

F100: Όλα τα ΕΠ εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής
Τ1390: Κεντρική Μακεδονία
Τ3371: Αττική

Ευρώ

F100: Όλα τα ΕΠ εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής
Τ1390: Κεντρική Μακεδονία
Τ3371: Αττική
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17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΔΕ
Οι Αρχές/ Φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες,
ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι
Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ», το οποίο παρέχεται σε όλες τις Αρχές/ Φορείς.
Οι Διαδικασίες έχουν ενταχθεί σε 9 λειτουργικές περιοχές. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει
διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.
Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται παρακάτω στο Έντυπο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ (Ιούνιος 2020) (HTTPS://WWW.ESPA.GR/EL/PAGES/SDE_DIADIKASIES.ASPX).
Το Διάγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει τις Διαδικασίες Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ
του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ του στόχου ΕΑΑ για την ΠΠ 2014-2020:

213

ΕΝΤΥΠΟ Ε.ΙΧ.1_1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΔΕ 2014-2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

16/04/18

Ε.Ι.1_1

ΤΙΤΛΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΚΔ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

3

16/04/18

Ε.Ι.1_1ε

Ειδικές υποχρεώσεις ΕΚΤ

1

31/01/18

Ε.Ι.1_2

Αίτηση χρηματοδότησης

1

30/10/15

Ε.Ι.1_3

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

2

16/04/18

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης

2

16/04/18

Ε.Ι.1_4

Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2014-2020

2

Ο_Ε.I.1_4

Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 [άρθρα 61 και 65(8) του Καν.
(ΕE) 1303/2013]

2

Ε.Ι.1_5

Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα

1

30/10/15

Ο.Ι.1_1

Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

1

30/10/15

Ε.Ι.1_6

Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης

1

31/01/18

Ε.Ι.1_ΚΕ_1

Έντυπο ενημέρωσης στοιχείων πρόσκλησης κρατικών ενισχύσεων

2

Ο.Ι.1_ΚΕ_1

Οδηγίες για την σύνταξη πρόσκλησης/ προκήρυξης

2

31/01/18

Ε.Ι.2_1

Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση
της πρότασης

2

16/04/18

Ε.Ι.2_2

Απόφαση απόρριψης πρότασης

2

16/04/18

Ε.Ι.2_3

Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρ. / Οριστικός)

1

30/10/15

Ε.Ι.2_4

Εισήγηση ένταξης / απόρριψης πράξης

2

16/04/18

Ε.Ι.2_5

Απόφαση ένταξης

3

16/04/18

Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και έγκριση Πράξεων
ΔI_1:

Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
(πράξεις πλην ΚΕ)

2

Ο_Ε.I.1_3

ΔI_1_ΚΕ:

ΔI_2:

Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης (πράξεις ΚΕ)

1

Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην
ΚΕ)

2

30/10/15

16/04/18

21/12/18

21/12/18

21/12/18

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ

ΔI_2_ΚΕ:

Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ)

1

ΕΚΔΟΣΗΣ

30/10/15

ΗΜ/ΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Ε.Ι.2_KE_1
-

ΤΙΤΛΟΣ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων
Επίσης χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα/οδηγίες:

ΕΚΔ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

2

21/12/18

-

Ε.Ι.1_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Ο_Ε.I.1_3 Οδηγίες συμπλήρωσης
Λειτουργική Περιοχή II: Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων
ΔII_1:

ΔII_1_ΚΕ:

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης
Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ)

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης
πράξεων (πράξεις ΚΕ)

2

1

11/10/19

30/10/15

Ε.ΙΙ.1_1

Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης

2

Ε.ΙΙ.1_2

Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης

2

Ε.ΙΙ.1_3

Απόφαση επιτήρησης πράξης

2

11/10/19

30/10/15

-

11/10/19
1/10/18

Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα:
Ε.ΙΙ.1_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης
Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ)

ΔII_2:

Έγκριση διακήρυξης (πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.2_1

Έγκριση διακήρυξης

1

Λ.ΙΙ.2_1

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 60/2007 Αναθέτουσες Αρχές)

1

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_1

1

30/10/15

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών & υπηρεσιών (που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)

1

30/10/15

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_2

1

30/10/15

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 59/2007Αναθέτοντες Φορείς)

1

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_3

1

30/10/15

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ

1

30/10/15

Ο_Λ.ΙΙ.2_1
Λ.ΙΙ.2_2
Ο_Λ.ΙΙ.2_2
Λ.ΙΙ.2_3

Ο_Λ.ΙΙ.2_3
Λ.ΙΙ.2_4

30/10/15

30/10/15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_4

1

30/10/15

Λ.ΙΙ.2_5

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (κάτω των ορίων, που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές)

1

20/12/16

Λ.ΙΙ.2_6

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016 –
Αναθέτουσες Αρχές)

1

20/12/16

Λ.ΙΙ.2_7

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)

1

29/12/16

Οδηγίες Συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_7

1

29/12/16

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)

1

28/4/17

Οδηγίες συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_8

1

28/4/17

Λ.ΙΙ.2_9

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές)

1

22/5/19

Λ.ΙΙ.2_10

Λίστα Ελέγχου διακήρυξης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές)

1

22/5/19

Ε.IΙ.3_1

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.3_2

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ)

2

27/4/18

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ)

2

27/4/18

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών
(που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ
- Αναθέτουσες Αρχές)

1

30/10/15

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_1

1

30/10/15

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ο_Λ.ΙΙ.2_4

Ο_Λ.ΙΙ.2_7
Λ.ΙΙ.2_8
Ο_Λ.ΙΙ.2_8

ΔII_3:

Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης
(πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ο_Ε.ΙΙ.3_2
Λ.ΙΙ.3_1

Ο_ Λ.ΙΙ.3_1

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)

1

30/10/15

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_2

1

30/10/15

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών
(που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ
- Αναθέτοντες Φορείς)

1

30/10/15

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_3

1

30/10/15

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων, προμηθειών,
υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών ΕΕ

1

30/10/15

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_4

1

30/10/15

Λ.ΙΙ.3_5

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών
(που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ
και Ν.4412/2016 - Αναθέτουσες Αρχές)

1

16/06/17

Λ.ΙΙ.3_6

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ, Ν.4412/2016)

1

28/06/17

Λ.ΙΙ.3_7

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
οδηγιών της ΕΕ, Ν.4412/2016)

1

10/07/17

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_7

1

10/07/17

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
οδηγιών της ΕΕ)

1

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_8

1

Λίστα ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών - πρ/σμου ίσου ή κατώτερου των 60.000 € (διαδικασίες
άρθρων 117, 118 και 119 ν. 4412/2016)

1

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λ.ΙΙ.3_2
Ο_Λ.ΙΙ.3_2
Λ.ΙΙ.3_3

Ο_Λ.ΙΙ.3_3
Λ.ΙΙ.3_4

Ο_Λ.ΙΙ.3_4

Ο_Λ.ΙΙ.3_7
Λ.ΙΙ.3_8
Ο_Λ.ΙΙ.3_8

Λ.ΙΙ.3_9

ΤΙΤΛΟΣ

21/12/17
21/12/17

22/05/19

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Λ.ΙΙ.3_10

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και
Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές)

1

17/6/20

Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ και
Ν.4412/2016 – Αναθέτουσες Αρχές)

1

17/6/20

Ε.ΙΙ.4_1 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης

1

30/10/15

Λ.ΙΙ.4_1 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου κατασκευών
Λ.ΙΙ.4_2 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών

1
1

30/10/15
30/10/15

Λ.ΙΙ.4_3 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (N.
4412/2016)

1

01/03/18

Λ.ΙΙ.4_4 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργων (N. 4412/2016)

1

23/05/18

Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης Υποέργου (ΔΔΔ)

3

25/07/19

2
3
2
3
4
3
4

25/07/19
25/07/19
25/07/19
27/11/19
22/01/20
22/01/20
22/01/20

3
1
1

22/01/20
30/10/15
25/07/19

Λ.ΙΙ.3_11

ΔII_4:

ΔII_5:

Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1
(πράξεις πλην ΚΕ)

Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην 2
ΚΕ)

30/10/15

25/07/19

Ο_E.II.5_1 Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών
Ε.ΙΙ.5_2 Δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών δικαιούχου
Ο_E.II.5_2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου διοικητικής επαλήθευσης δαπανών
Ε.ΙΙ.5_3 Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης
E.II.5_4 Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
Ο_E.II.5_4 Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης
Ε.ΙΙ.5_5 Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών
Ο_Ε.ΙΙ.5_5 Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης
Δεικτών Πράξης
Ο.ΙΙ.5_1 Οδηγός Διαχειριστικών Επαληθεύσεων
Ο.II.5_2 Οδηγίες για κατ’ αποκοπή διορθώσεις

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Επίσης, δύναται να χρησιμοποιείται το έντυπο Ε.ΙΙ.7_4 της Διαδικασίας ΔΙΙ_7
ΔII_6:

ΔII_7:

ΔII_7_ΚΕ:

Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων
(πράξεις πλην ΚΕ)

1

Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)

1

Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση – καταβολή ενίσχυσης (πράξεις
ΚΕ)

2

30/10/15

30/10/15

25/07/19

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΚΔ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

-

Ε.ΙΙ.6_1

Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.6_2

Έγκριση εξαμηνιαίου Προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.7_1

Απόφαση συγκρότησης Οργάνου Επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.7_2

Επιστολή ενημέρωσης Δικαιούχου (πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.7_3

Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

4

27/11/19

Ε.ΙΙ.7_4

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.7_5

Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

2

1/10/18

Λ.ΙΙ.7_0

Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

1

13/01/17

Λ.ΙΙ.7_1

Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης τεχνικών έργων (πράξεις πλην ΚΕ)

2

22/01/20

Λ.ΙΙ.7_2

Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης προμηθειών-υπηρεσιών (πλην ΚΕ)

2

22/01/20

Λ.ΙΙ.7_3α

Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης αναδόχου (προγράμματος κατάρτισης)
(πράξεις πλην ΚΕ)

2

22/01/20

Λ.ΙΙ.7_3β

Λίστα επιτόπιας επαλήθευσης δικαιούχου (πράξεων κατάρτισης)
(πράξεις πλην ΚΕ)

2

22/01/20

Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα:

-

-

Ε.ΙΙ.5_1: Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου
Ο_E.II.5_1: Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών
Ε.ΙΙ.5_2: Δελτίο Διοικητ. Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου
Ο_E.II.5_2: Οδηγίες συμπλήρ Δελτίου Διοικητ. Επαλήθευσης Δαπανών
Ε.ΙΙ.5_5: Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης
Ο_E.II.5_5: Οδηγίες συμπλήρ Δελτίου Διοικ. Επαλήθ. Δεικτών Πράξης
Ε.ΙΙ.7_4 Απόφαση Ανάκτησης
Ε.ΙΙ.7_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.8_1

Τροποποίηση απόφασης ένταξης (πράξεις
πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙI.9_1

Τροποποίηση απόφασης χρηματοδότησης
πράξης (πράξεις ΚΕ)

1

30/10/15

-

Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)

2

31/07/19

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ

ΔII_8:

Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων
σε συστάσεις (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔII_9:
ΔII_9_ΚΕ:

ΔII_10:

ΔII_10_ΚΕ: Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις ΚΕ)

1

30/10/15

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

Πίνακας παρακολούθησης συστάσεων (πράξεις πλην ΚΕ)

2

21/12/18

Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης

1

30/10/15

Χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα: Ε.Ι.1_3 Τεχνικό Δελτίο
Πράξης και Ε.ΙΙ.1_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης
προόδου πράξης

-

Ε.ΙΙ.10_1

Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.10_2

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης

2

1/10/18

Ε.ΙΙ.10_3

Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/υποέργων»

1

31/07/19

Λ.ΙΙ.10_1

Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης Πράξης

3

31/07/19

Λ.ΙΙ.10_1α

Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων έργων κατασκευών

1

30/10/15

Λ.ΙΙ.10_1β

Λίστα διοικητικού ελέγχου ολοκλήρωσης δημόσιων συμβάσεων
προμηθειών υπηρεσιών

1

30/10/15

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων

1

30/10/15

Χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα:

-

Ε.ΙΙ.10_ΚΕ_1
-

ΤΙΤΛΟΣ

Ε.Ι.1_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Ε.ΙΙ.1_2 Δελτίο παρακολούθησης και
αξιολόγησης προόδου πράξης, Ε.ΙΙ.5_1: Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης
(ΔΔΔ)
ΔII_11:

Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων
(πράξεις πλην ΚΕ)

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.11_1
-

Έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ)

1

Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα της Διαδικασίας ΔΙΙ_7:

-

Ε.ΙΙ.7_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, και
Ε.ΙΙ.7_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

30/10/15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔII_11_ΚΕ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ

Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων
(πράξεις ΚΕ)

1

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

30/10/15

-

ΤΙΤΛΟΣ

Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα:

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

-

Ε.II.1_2 Δελτίο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προόδου Πράξης,
Ε.ΙΙ.7_4 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ),
Ε.ΙΙ.7_5 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης,
Ε.ΙΙI.2_1 Σημείωμα κατάθεσης,
Ε.ΙΙI.2_2 Χρηματικός κατάλογος

ΔII_12:

ΔII_12_ΚΕ:

Ανάκληση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην
ΚΕ)

1

Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης
(πράξεις ΚΕ)

1

30/10/15

30/10/15

Ε.ΙΙ.12_1

Εισήγηση για την ανάκληση πράξης

1

30/10/15

Ε.ΙΙ.12_2

Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης

1

30/10/15

Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα:

-

-

Ε.ΙΙ.1_2 Δελτίο παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης,
και κατά περίπτωση
Ε.ΙΙ.7_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης
Ε.ΙΙ.7_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

Λειτουργική Περιοχή III: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων, ανακτήσεις
ΔIII_1:

Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών
οργάνων

2

28/04/17

-

Δύναται να χρησιμοποιούνται τα εξής έντυπα της Διαδικασίας ΔΙΙ_7:

-

Ε.ΙΙ.7_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, και
Ε.ΙΙ.7_5 Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

ΔIII_2:

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών

1

30/10/15

Ε.ΙΙI.2_1

Σημείωμα κατάθεσης

1

30/10/15

Ε.ΙΙI.2_2

Χρηματικός κατάλογος

1

30/10/15

Επίσης χρησιμοποιείται το έντυπο της Διαδικασίας ΔΙΙ_7:

-

-

Ε.ΙΙ.7_4 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης
ΔIII_3:

Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ

2

28/04/17

-

ΔIII_4:

Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης

1

30/10/15

Ε.ΙΙΙ.4_1

Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιθεώρησης

1

30/10/15
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

-

Επίσης δύναται να χρησιμοποιούνται ή/ και να προσαρμόζονται από
την ΑΠ τυποποιημένα έντυπα άλλων Διαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται στη Διαδικασία ΔΙΙΙ_4

ΕΚΔ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

-

Λειτουργική Περιοχή IV: Ροή χρηματοδότησης
ΔIV_1:

Χρηματοδότηση Πράξεων και πληρωμές

1

30/10/15

-

-

ΔIV_2:

Απόδοση κοινοτικής συνδρομής

1

30/10/15

-

-

Λειτουργική Περιοχή V: Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων
ΔV_1:

Ορισμός ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ)

3

21/06/19

Ε.V.1_1α

Υπόδειγμα απόφασης ορισμού/ανάθεσης ΕΦ (για Πράξεις πλην ΚΕ)

2

21/06/19

Υπόδειγμα απόφασης ορισμού/ανάθεσης ΕΦ (για Πράξεις ΚΕ)

2

21/06/19

Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού εκχώρησης (κοινό)

2

21/06/19

Λ.V.1_1

Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης Υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα

2

21/06/19

O.V.1_1

Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

1

25/04/16

Ε.V.2_1

Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Ενδιάμεσου Φορέα

2

31/07/19

Λ.V.2_1

Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Ενδιάμεσου Φορέα

1

30/10/15

-

Χρησιμοποιείται και το τυποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙ.6_1

-

Ε.V.1_ΚΕ_1α
Ε.V.1_1β

ΔV_2:

Παρακολούθηση ενδιάμεσου φορέα (ΕΦ)

2

31/07/19

Λειτουργική Περιοχή VI: Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΔVI_1:

Υποστήριξη έργου Επιτροπής
Παρακολούθησης

1

30/10/15

-

-

ΔVI_2:

Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων και τελικών
εκθέσεων υλοποίησης

1

30/10/15

-

-
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ.

ΕΚΔΟΣΗΣ

Λειτουργική Περιοχή VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης
ΔVII_1:

Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης
ενδιάμεσης πληρωμής

1

30/10/15

Ε.VII.1_1

Πρωτόκολλο Περιοδικής Δήλωσης (ΠΠΔ)

2

31/03/17

ΔVII_2:

Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή
ετήσιων λογαριασμών

3

27/11/19

Ε.VII.2_1

Επιβεβαίωση στοιχείων Ετήσιου Λογαριασμού

1

11/10/17

E.VΙΙ.3_1

Υπόδειγμα Ετήσιας Σύνοψης

2

17/01/19

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Ετήσιας Σύνοψης λογιστικών και
άλλων ελέγχων (Εντύπου E.VII.3_1)

3

27/11/19

Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων απάτης

3

20/07/17

Οδηγίες χρήσης εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης

2

28/04/17

Ε.VIII.1_2

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και
Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης της ΔΑ

1

30/10/15

Ε.VIII.1_3α

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και
Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης του ΕΦ

1

20/07/17

Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου για θέματα απάτης του ΕΦ για
ΒΑΑ_συνάφεια μόνο

1

Ορισμοί για παρατυπίες και θέματα απάτης

2

28/04/17

Αρχείο Ενδείξεων & Υπονοιών Απάτης

1

28/04/17

2

25/04/16

ΔVII_3:
ΔVII_4:

Κατάρτιση και υποβολή δήλωσης διαχείρισης
και ετήσιας σύνοψης

2

Διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων

1

30/10/15

-

2

20/07/17

Ε.VIII.1_1

22/11/17

Ο_E.VII.3_1

-

Λειτουργική Περιοχή VIII: Διαχείριση κινδύνων
ΔVIII_1:

Αξιολόγηση κινδύνων απάτης

O_Ε.VIII.1_1

Ε.VIII.1_3β

ΔVIII_2:

Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά
υπονοιών απάτης

2

28/04/17

O.VIII.2_1
E.VIII.2_1

ΔVIII_3:

Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών

1

30/10/15

-

ΔVIII_4:

Διαχείριση κινδύνων

2

09/04/19

Ε.VIII.4_1

20/07/17

Εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΔΕ 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ ΛΙΣΤΕΣ/ ΟΔΗΓΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

Λειτουργική Περιοχή IX: Παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΕ
ΔIX_1:

Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ

1

30/10/15

Ο.ΙΧ.1_1

Έλεγχος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ

1

Ε.ΙΧ.1_1

Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ

1

Ημερομηνία ενημέρωσης του Ε.ΙΧ.1_1:
Υπογραφή:

17/06/20
ΕΥΘΥ

30/10/15
30/10/15

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΓΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μητροπόλεως 5, 3ος όροφος, 105 57 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Ζησοπούλου
e-mail: s.zisopoulou@mnec.gr
Τηλ.: 210 3726051
Fax: 210 3726028

Αθήνα, 14-6-2017
Αρ. πρωτ. 66427/ΕΥΣΣΑ 1388
ΠΡΟΣ (ηλεκτρονικά)
Πίνακα αποδεκτών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Ε.Γ. Διαχείρισης ΕΠ Τομεακών
ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής, κας Ε. Φωτονιάτα
Νίκης 5-7, Αθήνα, ΤΚ 10180.
2. Γραφείο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΚΤ, κου Γ. Ιωαννίδη
Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 105 64.
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
Προϊστάμενος κος Μανέτας
Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα
4. Διαχειριστική Αρχή των ΕΠ του Στόχου
"Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"
Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία,
ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/04-11-2016) περί της ανασύστασης και μετονομασίας
Υπουργείων μεταξύ των οποίων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.
3. Το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016), περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και του κ. Αλέξανδρου Χαρίτση στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης.
4. Το ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/17.11.2016, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.
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5. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α’/03-09-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας».
6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20 και ειδικά τα άρθρα 15 και 54 αυτού.
7. Την υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ 627/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/Β’/10.07.2015) περί αναδιάρθρωσης της ΕΥΣΣΑ αρ.15 παρ.1 του Ν.4314/2014 και σε αντικατάσταση της υπ.αριθ.
35257/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 61028/18.09.2003/(ΦΕΚ 1364/B’/23.09.2003, 47533/
ΔΙΟΕ1250/02.12.2004,
13992/ΕΥΣΣΑΑΠ
1109/30.03.2006
και
4168/ΕΥΣΣΑΑΠ
166/29.01.2008 (ΦΕΚ 333/Β/29.02.2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη Σύσταση
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, και ισχύει με τη μετονομασία της σε ΕΥΣΣΑ βάσει του Ν. 4314 (ΦΕΚ
265/Α’/23.12.2014).
8. Το ΦΕΚ 726/13.10.2015 (αρ. αποφ. 104615/24.09.2015), περί διορισμού του κ. Κορκολή
Παναγιώτη, σε θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
9. Το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και ειδικότερα α) το άρθρο 19, β) το Παράρτημα ΧΙ και
γ) τις παραγράφους 142 (δ) και (ε)
10. Τις αποφάσεις της Ε.Ε. περί έγκρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την έγκριση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Κορκολής

Εσωτερική Διανομή: (ηλεκτρονικά)











Γραφείο Αν. Υπουργού κου Αλ. Χαρίτση
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, κου Π. Κορκολή
Προϊστάμενο ΕΑΣ, κ. Ι. Φίρμπα
ΕΥΣΣΑ
ΕΥΣΕ
ΕΥΘΥ
ΕΥ ΟΠΣ
ΕΥΚΕ
ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΥΣΕΚΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ηλεκτρονικά)
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Προϊστάμενη Δ.Α κα Α. Φέτση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. "Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. « Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϊσταμένη, κα Αν. Καρκούλη
Θεοφιλοπούλου & 18 Μεναίχμου, 117 43 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"
Προϊστάμενο κ. Σ. Γώγο
Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Προϊστάμενο κ. Β. Πιτσινίγκο
Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Προϊσταμένη κα Α. Ωραιοπούλου
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Προϊστάμενο κ. Χ. Κιουρτσίδη
ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Προϊσταμένη κα Ευγ. Παπανικολάου
8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Προϊσταμένη κα Μ. Σαραφίδου
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Προϊστάμενο, κ. Π. Οικονόμου
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Προϊσταμένη κα Αλ. Σταθοπούλου
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Προϊστάμενο κο. Κ. Λέμα
Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
Προϊστάμενο κ. Δ. Δρόση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα

Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Προϊστάμενο κ. Αντ. Ψαράκη
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Προϊστάμενο κ. Γ. Πλακωτάρη
10 χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Προϊστάμενο κ. Αντ. Βουτσίνο
Σ. Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Προϊσταμένη κα Μ. Κασωτάκη
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα»
Προϊσταμένη κα Γιόκαλα
Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα

19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΓΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Μητροπόλεως 3, 5ος όρ.
: 105 57
: Γιάννης Δημητρέλος
Ιουλία Κονδύλη
: 210 3726037
210 3726032
: 210 3726028
: DIMITRELOS@MNEC.GR
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης
Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του ν. 4622/ 19 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Διοίκησης» Α’133).
ii. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020 … και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015
άρθρο. 5 παρ. 11-14 (ΦΕΚ 51/Α’/14-5-2015) και ισχύει.
iii. Του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/5-12-2017), «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019),.
iv. Του Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
v. Του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019), «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

vi. Την υπ’ αριθμ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β/1-8-2019) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Ιωάννη Τσακίρη.
2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 69136/ΕΥΘΥ 627/22-6-2015 (ΦΕΚ
1451/Β/10-7-2015) για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 35257/17-10-2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 1352/Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 61028/18-09-2003
(ΦΕΚ 1364/B’/23-09-2003), 47533/ΔΙΟΕ 1250/02-12-2004, 13992/ΕΥΣΣΑΑΠ
1109/30-03-2006 και 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ 166/29-01-2008 (ΦΕΚ 333/Β’/29-02-2008)
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ισχύει με τη
μετονομασία της σε ΕΥΣΣΑ βάσει του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014)
3. Την με αρ. πρωτ. 80633/2-8-2019 (ΦΕΚ 512/2-8-2019) Υ.Α. περί Ανάθεσης
Καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον κ. Δημήτρη Σκάλκο.
4. Τον Κανονισμό 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και ειδικότερα α) το άρθρο 19, β) Το
Παράρτημα XI και γ τις παραγράφους 142 (δ) και (ε).
5. Τις αποφάσεις της Ε.Ε περί έγκρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
6. Το
1ο
τεύχος
Οδηγιών
και
Κατευθύνσεων
με
αριθ.
πρωτ.
9243/ΕΥΣΣΑ107/25.01.2018 της ΕΑΣ για την παρακολούθηση των δεικτών στα
Ε.Π. 2014-2020.
7. Το έγγραφο της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ. 117991/15.11.2019 «Χρονοδιάγραμμα
Ενεργειών για την υλοποίηση προτάσεων, το οποίο απεστάλη σε συνέχεια της
«Έκθεσης Οριστικών Αποτελεσμάτων Θεματικού Ελέγχου αρ. 0118191006» της
ΕΔΕΛ.
8. Το 2ο τεύχος Οδηγιών και Κατευθύνσεων με αριθ. πρωτ. 12290/ΕΥΘΥ/03.02.2020
της ΕΑΣ «ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στο πλαίσιο των ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΙ_5 ΚΑΙ
ΔΙΙ_7 του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ 2014-2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) και
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠ
2014-2020».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης
Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτρης Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή: (ηλεκτρονικά)












Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου Ιωάννη Τσακίρη
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ
ΕΥΣΣΑ
ΕΥΣΕΚΤ
ΕΥΣΕ
ΕΥΘΥ
ΕΥ ΟΠΣ
ΕΥΚΕ
ΕΥ Αρχής Πιστοποίησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ηλεκτρονικά)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ







Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Προϊσταμένη κα Α. Φέτση, e-mail: AGGEFETS@MOU.GR
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Mεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη, e-mail: ZPAPASIOPI@MOU.GR
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Προϊσταμένη κα
Αν. Καρκούλη, e-mail: AKARKOULI@MOU.GR
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση &
Δια βίου Μάθηση», Προϊσταμένη κα Ανδρ. Μανώλη, email: AMANOLI@MOU.GR
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Διαχειριστική
Αρχή Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια, Προϊσταμένη κα Μ. Κωστοπούλου, e-mail:
MKOSTOPOULOU@MNEC.GR

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»,
Προϊσταμένη κα Ε. Γιόκαλα, e-mail: EGIOKALA@MOU.GR

ΔΙΑΧEIΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ








Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Προϊστάμενος
κος Β. Πιτσινίγκος, e-mail: VPITSINIGKOS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Προϊσταμένη κα Α.
Ωραιοπούλου, e-mail: LILAOREO@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϊστάμενος κος Χ.
Κιουρτσίδης, e-mail: MKIOURTSIDIS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, Προϊσταμένη κα Ευγ. Παπανικολάου, email: EVIPAPAN@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Προϊστάμενος κος Κ. Ασπιώτη, email: KASPIOTIS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Προϊσταμένη κα Άλκ. Σταθοπούλου, e-mail: ASTATHOPOULOU@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Προϊστάμενος κος Δημήτρης Δρόσης, email: DDROSIS@MOU.GR








Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, Προϊστάμενος κος Αντώνης
Ψαράκης, e-mail: APSARAKIS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος Γεώργιος
Πλακωτάρης, e-mail: PLAKOTARIS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος Αντώνης
Βουτσίνος, e-mail: AVOUTSINOS@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Προϊσταμένη κα Μαρία Κασωτάκη, email: MKASSOTAKI@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Προϊσταμένη κα Μελπ. Σαραφίδου, email: MELPSARA@MOU.GR
Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Προϊστάμενος κος Κώστας
Λέμας, e-mail:KLEMAS@MOU.GR

Κοινοποίηση: (ηλεκτρονικά)




Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Νίκης
Δανδόλου e-mail: SEC.ERDF_CF@MNEC.GR
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»,
Προϊστάμενος κος Ν. Μανέτας, e-mail: NMANETAS@MOU.GR
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη, e-mail: ABOUZIANI@MOU.GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Αρμοδιότητες οργάνων, υπηρεσιών και φορέων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που αφορούν στην παρακολούθηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Συσχέτιση ενεργειών Σχεδίου Δράσης εκπλήρωσης γενικής αιρεσιμότητας 7 ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ & ενοτήτων του Εναίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Τιμές στόχου των κοινών δεικτών εκροών για το έτος 2023 (αναλυτικά στοιχεία ανά ΕΠ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Στατιστική επικύρωση - αξιολόγηση των πηγών των δεικτών
αποτελέσματος σε επίπεδο θεματικού στόχου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Ορισμοί, μεθοδολογία και παραδοχές μετρήσεων στους ειδικούς
δείκτες εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία των
πρόσθετων εγγράφων SFC2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Πληροφοριακό Σύστημα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Ομάδας εργασίας σχετικά
με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας ‘’Στατιστικά συστήματα
και δείκτες αποτελεσμάτων’’ και την ανάπτυξη - επικαιροποίηση
του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020.

